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Příspěvek k novelizaci ČSN 83 05 20 - cast 12:
Stanovení šíraní
E. Váňová, H. Fadnis — Geotest n. p. Brno

V současné praxi analýzy vod v CSSR jsou používány pro
stanovení síranů nejčastěji metody titrační s použitím Ba ,
resp. Pb solí ill a metoda vážková, převádějící stanovova-
nou složku na konečný produkt BaSO. C23.

Titrační postupy vyhovují u vzorků,majících vodnou mat-
rici s vyváženou a vyrovnanou skladbou,u níž převažuje mono-
tónní zastoupení přítomných složek. Přímá aplikace těchto
postupů na vzorky vod komplikovanějšího složení,k nimž pat-
ří vody odpadní, přírodní vody antropogenně znečištěné,pod-
zemní vody vysoce mineralizované, vody balneologicky naděj-
né a j., naráží bez hlubších znalostí mechanismu použité me-
tody a chemismu interferujících spolureakcí na takové potí-
že, že návrat ke klasickému postupu vážkového stanovení zů-
stává u většiny případů jediným řešením.

Z tohoto důvodu je vážková metoda stanovení síranů po-
užívána ještě v mnoha hydrochemických laboratořích, zejména
v podnicích a organizacích českého a Slovenského geologic-
kého úřadu. Výhodou vážkového stanovení je sice jeho univer-
sálnost i Široká požitelnost v podmínkách značně proměnli-
vé skladby ana.lysovaných materiálů, daná selektivitou exis-
tence BaSO. v prostředí zředěných minerálních kyselin, kde
vliv rušících složek je silně potlačen, avšak předepsaný
pracovní postup je velice pracný a u velkosériových rozbo-
.rů provozně nevýhodný, poněvadž je zdlouhavý,energeticky ná-



ročný a vyžaduje použití platinového nádobí.

Ve snaze o zavedení univerzálně vyhovujícího postupu

stanovení síranů ve vodách, byla provedena kritická studie

vybraných metod tohoto stanovení C 3D,u nichž byly hodnoce-

ny určující parametry přesnosti, správnosti,reprodukovatel-

nosti, rychlosti provedení, náročnosti potřebné instrumen-

tace a míry potřebných prací při přediípravě vzorku.Výsled-

kem této studie jsou v dalším uvedené pracovní návody nej-

výhodnějších, účelně modifikovaných postupů,které jsou do-

loženy tabelárními soubory odpovídajících výsledků.

STANOVENÍ SÍRANU TITRACÍ CHLORISTANEM BARNATÝM

NA INDIKÄTOR BROMSULFONAZO III

/modifikace laboratoře Geotestu Brno/

Podstata zkoušky

Síranový anion reaguje s iontem barnatým za vzniku sí-

ranu barnatáho, který je v prostředí 80 % alkoholu obtížně

disbciovatelný. Bod ekvivalence je indikován indikátorem

bromsulfonazo III, který reaguje s barnatým iontem za vzni-

ku modře zbarveného komplexu. Barva roztoku se změní z fia-

lové na jasně modrou.

Rozsah užití
2—

Metody se užije pro stanovení síranů /SO. / od 1 do

200 mg.l /5 ml vzorku ke stanovení/ a od 200 do 1000 mg.

.1 /I ml vzorku ke stanovení/. U nízkých koncentrací sí-

ranů od 1 do 20 mg.l se použije standardního přídavku:zvý-

Sením obsahu síranů ve vzorku se urychlí tvorba síranu bar-

natého.
Rušivé vlivy

Stanovení ruší vápnik a další kationty /především těž-

ké kovy/, které reagují s indikátorem. Neruší alkalické ko-

vy a NH.+. Kationty se odstraňují měničem iontů ve vodíko-



vém cyklu, což je zahrnuto v postupu. Z aniontů ruší při

základním postupu především fosforečnany, které zvyšují vý-

sledky stanovení. Jejich rušivý vliv lze odstranit snížením

pH př̂ L titraci na hodnotu 1,5. Při tomto pH vodného rozto-
2- 3—

ku neruší fosforečnany do poměru SO. : PO. • 1 : 100.

Pro dosažení pH 1,5 je nutno u většiny vzorků běžného slo-

žení přidat k 5 ml překatexovaného vzorku 0,5 ml /10 kapek/

kyseliny chloristé zředěné 1 + 9 .

Hodnota pH vodného roztoku titrovaných vzorků za ne-

přítomnosti rušivých složek může být v rozmezí 1,3 - 8,0.

Vzhledem k tomu, že pH vzorků s vodivostí do 300 mS.m po

průchodu katexem se pohybuje v rozmezí 1,1-1,1, je výhodné

pracovat v této oblasti pH, kterou není třeba - pokud nej-

sou přítomny rušivé složky - dále upravovat. Při vodivosti

vyšší než 300 mS.m" je nutno vzorek před katexováním ředit

v souladu s kapacitou kolonky. Při současně vysoké vodivos-

ti >3000 mS.m" a velmi nízkém obsahu síranů je nutno odstra-

nit kationty "vsádkovým" způsobem /viz dále/. pH silně po-

klesne, což však u této metody nevadí.

Hydrogenuhličitany v běžných koncentracích neruší, ale

ve vysokých koncentracích HCO3~ 10
3 mg.l"1pasobí rušivě při

katexování, neboE uvolněný C0 2 znemožňuje plynulý průtok

vzorku kolonkou. Tento rušivý vliv se odstraní použitím

"vsádkového" způsobu katexování:

K cca 100 ml vzorku se přidá 1 nebo více lžiček /podle

vodivosti a obsahu HCO ~/ regenerovaného, dobře promytého

katexu, zbaveného těsně před dávkováním nadbytečné destilo-

vané vody. Směs vzorku s katexem se míchá /nejlépe na mag-

netické míchačce/ tak dlouho, dokud unikají bublinky C0 2.

Potom se katex nechá usadit a čirý roztok se nalije na ko-

lonku a zpracuje běžným způsobem.

Velmi rušivě by působila změna poměru voda : alkohol.

Předepsaný poměr 1 : 4 je bezpodmínečně nutno zachovat i



tehdy, vychází-li se z jiného objemu vzorku než 5 ml. Poměr

1 : 4 je dodržen i v titračním roztoku chloristanu barnaté-

ho.

Chloridy a dusičnany neruší ani ve značně vysokých kon-

centracích 10 mg.l~ .

Fluoridy, bromidy a jodidy neruší v kyselé oblasti nej-
2—

méně do poměru SO. : X • 1 : 10.

Přístroje a pomůcky

Kolonky s katexem: kolonka je např. skleněná trubice o

délce 80 mm a vnitřním průměru 12 mm, opatřená skleněným e-

síčkem, jehož výtokový otvor je nad vrchem ionexové vrstvy,

takže nemůže dojít ke vniknutí vzduchu do vrstvy iontoměni-

če. Nahoře je kolonka rozšířena v nálevku o objemu cca 80

ml. Spodní zúžená část kolonky je naplněna 8 ml silně kyse-

lého katexu zrnitosti 0,5-1,0 mm /např. OSTION KS, WOFATIT

KPS, silně kyselý měnič iontů I /Art. 4765/ od fy Merck,atd/,

Výhodné je použít v nespodnější části trubice /nad skleně-

nou fritou nebo skleněnou vatou/ malé vrstvy katexu s barev-

ným indikátorem, např. /LEWATIT R/ - S 1080 G 1 od fy Merck,

který barevnou změnou indikuje nasycení katexu. Popsaná ko-

M n+
lonka zachytí cca 10 mmol / — — / kationtů.

Náplň jedné kolonky se regeneruje 80 ml cca 2 % kyse-

liny chlorovodíkové /50 ml kone. HC1 v i l / . Potom se pro-

myje nejméně dvěma 80 ml dávkami destilované vody.

Mikrobyreta 2 ml s teflonovou špičkou k získání malých

kapek.

Odměrné válečky 25 ml.

Titrační baňky 50 ml.

Pipety s jednou ryskou 5 ml, 1 ml, příp. mikropipeta s

nastavitelným objemem 1-5 ml.

Kádinky 250 ml, vysoký tvar.



Chemikálie

Chloristan barnatý, odměrný roztok: 1 ml roztoku,spotř.
2- -1

při titraci 5 ml vzorku, odpovídá obsahem SC 100 mg.l

4,063 g Ba /CIO./,* 3 H 20 p.a. se rozpustí ve 400 ml desti-

lované vody, okyselené 1 ml HC104 /I + 9/. pH tohoto rozto-

ku je cca 2,1. Objem se doplní na 2000 ml směsným roztokem

alkoholu. pH roztoku s alkoholem je cca 3,1.

Přesná koncentrace roztoku se zjistí titraci 5 ml roz-

toku síranu sodného (SO. ) 100 mg.l postupem uvedeným dá-

le./K nekatexovanému standardnímu roztoku je nutno přidat

před titraci 1 kapku HC1O4 1 + 9 / . Spotřeba roztoku chloris-

tanu barnatého by měla být přesně 1,00 ml. Není-li,roztok se

musí upravit nebo je nutno počítat s koncentrační hodnotou

roztoku.

Roztok chloristanu barnatého je stálý, je však nutno

zabránit odpařování roztoku v mikrobyretě. /Po skončené prá-

ci je nutno mikrobyretu zazátkovat a před zahájením titra-

ce zase pečlivě omýt usazeninu na výpustním kohoutu mikro-

byrety/.

Směsný roztok alkoholu: 900 ml čistého etylalkoholu se

smísí se 100 ml izopropylalkoholu p.a. /Denaturaci ve vel-

kém provede na požádání lihovar/.

Indikátorový roztok: 0,1 g indikátoru bromsulfonazo III

a 1 g KNO, se rozpustí ve 100 ml destilované vody. /KN03 se

přidává pro zvýraznění barevného přechodu/.

Kyselina chloristá, zředěná 1 + 9 .

Síran sodný, základní roztok(SO^") 1000 mg.l"1: 2,9573

g Na 2SO 4 p.a. /předem vysušený/ se rospustí v destilované

vodě a objem se doplní do 2000 ml. Z tohoto základního roz-

toku se ředěním připraví další roztoky:

•> i zákl.rozt. .
roztok S 0 / ~ 100 mg.l"1 ... 100 ml se doplní a o



roztok SO.2" 2OO mg.l"1 ... 200 ml z á kl- r o : zt- d o l o o o m l^ se doplní

Postup zkoušky

Asi 80 ml čirého vzorku se propustí kolonkou s katexem

rychlostí 1-2 kapky za sekundu. První podíl eluátu /50 ml/

se vylije, dalších 30 ml se jímá do válečku. K titraci se
2—

pipetuje 5 ml. Při obsahu síranů(SO. ) vyšším než 200 mg.
,1~ se ředí dle uvedené tabulky. Pipetuje-li se menší

množství vzorku než 5 ml, musí se přidat tolik destilované

vody, aby celkový objem byl 5 ml. Ke vzorku se přidá 20 ml

směsného roztoku alkoholu a 1 kapka indikátorového roztoku.

Titruje se mikrobyretou roztokem chloristanu barnatého.Prv-

ních 0,20 ml titračního roztoku se přidá najednou. Dále se

postupuje tímto způsobem:

Zůstane-li roztok fialový /vrátí-li se fialové zbarve-
2—

ní/, znamená to, že obsah síťanů(S0. ) v« vzorku je větší
_ i *

než 20 mg.l . Pokračuje se v titraci pomalu a za stálého

míchání až do přechodu indikátoru z fialové barvy do jasně

modré. Modré zbarvení musí zůstat stálé alespoň pul minuty.
Zůstane-li roztok modrý, znamená to, že obsah síranů

2— —1

(SOt ) je 0-20 mg.l a musí se tedy použít standardního pří-

davku: k titrovanému roztoku se přidá přesně 1 ml roztoku
2- -1

/SO. / 200 mg.l a 4 ml alkoholu. Pokračuje se v titraci
až do barevného přechodu. Při výpočtu se však musí od celko-

vé spotřeby odečíst 0,40 ml /což je spotřeba na standardní

přídavek/.

Pro stanovení nízkých koncentrací síranů je možno pou-

žít i tohoto postupu: do baňky se pipetuje 1 ml roztoka

(S02~) 200 mg.l"1. Přidají s.e 4 ml alkoholu, indikátor a

roztok se ztitruje. Spotřeba je cca 0,40 ml roztoku chloris-

tanu barnatého.

K tomuto vytitrovanému roztoku se potom přidá 5 ml vzor-

ku s nízkou koncentrací siranů, 20 ml alkoholu a opět se



ztitruje. Tato další spotřeba roztoku Ba /ClO./_odpovídá ob-

sahu síranů ve vzorku.

Pozn.: Místo indikátoru BROMSULFONAZO III lze použít i NI-

TROSULFONAZO III /- NITCHROMAZO 111/ nebo SULFONAZO 111-0,1

percentné vodné roztoky s 1 % KNO3. Barevná změna u těchtc

indikátoru je rovněž z fialové do jasně modré.Je možno pou-

žít i THORIN /O,l % vodný roztok/, avšak v tomto případě je

barevná změna ze žluté do růžové poněkud méně zřetelná a pH

titrovaných vzorků lze snížit bez újmy na ostrosti přechodu

pouze na hodnotu 1,7.

Tabulka 1

Tabulka ředění a výpočtů

Předpokládaný
obsah síranů

/SO4

2"/mg.l"1

0 -

20 •

200 •

400 •

2000 •

20

200

• 1000

- 2000

- 10000

Ředění před
katexovaním

-

-

-

10/100

10/100

Pipetovaný
objem vz.

ml

5+1 ml st.

5
1

5

1

Spotřeba/a/
titr. rozt.

ml

0,00-0,20

0,20-2,00

0,40-2,00

0,40-2,00

0,40-2,00

Výpočet

a.

a.

a.
a.

a.

100

100

5OO

1000

5000

STANOVENÍ SÍRANU TITRACÍ DUSIČNANEM OLOVNATÝM

NA INDIKÁTOR DITHIZON

/modifikace laboratoře Geotestu Brno/

Podstata zkouSky

Síranový anion reaguje s iontem olovnatým za vzniku sí-

ranu olovnatého, který je v prostředí 80 % alkoholu obtížně

dissociovatelný. Bod ekvivalence je indikován dithizonem,

který reaguje s olovnatými ionty za vzniku růžově zbarvené-

ho komplexu. Barva roztoku se změní z modré v růžovou.
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Rozsah užití

Metody se použije pro stanovení síranů /SOM

2~/oá 1 do
-1200 mg.l /5 ml vzorku ke stanovení/ a od 200 do 1000 mg.

.1* /I ml vzorku ke stanovení/, u nízkých koncentrací sí-
2— —1

ranu /S0 4 / od 1-20 mg.l •"• se použije standardního přídav-
ku, který zvýšením obsahu síranu v titrovaném vzorkn urych-
lí tvorbu síranu olovnatého.

Rušivé vlivy
Stanovení ruší vápnik a další kationty /především těž-

ké kovy/, které reagují s indikátorem. Neruší alkalické ko-
vy a NH^ . Kationty se odstraňují měničem iontů ve vodíko-
vém cyklu, což je zahrnuto v postupu.

Z aniontů ruší při základním postupu především fosfo-
rečnany, které zvyšují výsledky stanovení. Jejich rušivý
vliv lze při nízkých koncentracích /maximálně do poměru

2~ 3"~SO. : PO. = 5 : 1 / odstranit nebo alespoň podstatně o-
mezit snížením pH vodného roztoku při titraci na hodnotu
1,3-1,9 přídavkem 1-2 kapek HC104 zředěné 1 + 9.Pod hranici
pH 1,8 nelze jíti. Vyšší obsahy fosforečnanů je možno od-
stranit koagulací.

Hodnota pH vodného roztoku titrovaných vzorků za ne-
přítomnosti rušivých složek může být v rozmezí 1,8 až 8.
Vzhledem k tomu,že pH vzorků s vodivostí do 300 mS.m" se po-
hybuje po průchodu katexem v rozmezí 1,7-2,7fje výhodné pra-
covat v této oblasti pH, kterou není třeba - pokud nejsou
přítomny rušivé složky - dále upravovat. Při vodivosti vyš-
ší než 300 mS.nT1 je nutno vzorek před katexováním ředit v
souladu s výměnnou kapacitou kolonky. Při současně vysoké
vodivosti > 300 mS/m a velmi nízkém obsahu síranů je možno
výhodně odstranit kationty těž "vsádkovým" způsobem /viz dá-
le/. pH silně poklesne, takže je nutná úprava na nejvýhod-
nější hodnotu pH 2-2,5.

Hydrogenuhličitany /HCO "/ v běžných koncentracích ne-



11

ruší, ale ve vysokých koncentracích 10 mg.l~ působí ruši-

vě při katexování, nebot uvolněný CO- znemožňuje plynulý

průtok vzorku kolonkou. Tento rušivý vliv se odstraní pou-

žitím "vsádkového" způsobu katexování: k cca 100 ml vzorku

se přidá 1 nebo více lžiček /podle vodivosti a obsahu

HCO ~/ regenerovaného a promytého katexu, zbaveného před

použitím nadbytečné destilované vody. Směs vzorku s katexem

se míchá tak dlouho, dokud unikají bublinky C0_. Potom se

nechá katex usadit a čirý roztok se nalije na regenerovanou

kolonku a zpracuje běžným způsobem. Příliž nízké pH je nut-

no opět upravit.

Dusičnany /NO, / neruší ani ve značně vysokých koncen-
3 -1

tracích 10 mg.l

2— -Chloridy ruší od poměru SO. : Cl - 1 : 10. Barevný

přechod je nezřetelný, výsledky jsou vyšší.

Fluoridy, bromidy a jodidy neruší ani v desateronásob-

né koncentraci svých běžných obsahů v přírodních vodách.

Sirniky ruší již od nejnižších koncentrací. Jejich od-

stranění je možno docílit bučí přídavkem pevného PbCO, nebo

dostatečným přídavkem 10 % roztoku octanu kademnatého.

Změna poměru voda : alkohol ve prospěch alkoholu neru-

ší.

Přístroje a pomůcky

Kolonky s katexem: jak u titrační metody chloristanem

barnatým.

Chemikálie

Dusičnan olovnatý, odměrný roztok: 1 ml roztoku, spot-
2-

řebovaný při titraci 5 ml vzorku,*odpovídá obsahu SO* 100
— i ~~~**

mg.l 4 3,600 g PL /N0,/2 p.a. se rozpustí v destilované

vodě okyselené 1 ml konc. kyseliny dusičné a objem se dopl-

ní na 2000 ml. pH roztoku je cca 1,9.
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Přesná koncentrace roztoku se zjistí titrací 5 ml roz-

toku síranu sodného o koncentraci SO. ~ 1OO mg.l postu-

pem uvedeným pro titraci chloristanu barnatého. Spotřeba

roztoku dusičnanu olovnatého by měla být přesně 1,00 ml.

Není-li, musí se roztok upravit nebo je nutno počítat s

koncentrační hodnotou roztoku. Roztok dusičnanu olovnatého

je stálý, je však nutno zabránit odpařování roztoku v mik-

robyretě. /Po ukončené práci jé nutno mikrobyretu zatěsnit

závěry a před zahájením titrace zase pečlivě omýt usazeniny

na výpustním kohoutu byrety/.

Indikátorová směs: dithizon se smísí s kyselinou ben-

zoovou v poměru 1 : 50 a směs se rozetře na jemný prášek.

Ethylakohol čistý nebo denaturovaný izopropylalkoholem

v poměru 9 : 1 . /Denaturaci ve velkém provede na požádáni

lihovar/.
2—

Síran sodný, základní roztok s obsahem SO. 1OOO mg.
-1 2-

.1 : 2,9573 g Na_SO4 p.a. /předem vysušeného/ se rozpus-

tí v destilované vodě a objem roztoku se doplní do 2000 ml.

Z tohoto základního roztoku se připraví ředěním další roz-

toky t

roztok 100 mg.l" ... ICO ml základ, rozt. do 1000 ml,

roztok 200 mg.l" ... 200 ml základ, rozt. do 2000 ml.
Postup zkoušky

Asi 80 ml čirého vzorku se propustí kolonkou s kate-

xem rychlostí 1-2 kapky za sekundu. První podíl filtrátu

/50 ml/ se vylije, dalších 30 ml se jímá do válečku. K tit-

raci se pipetuje 5 ml. Při vyšším obsahu síranů se ředí pod-

le uvedené tabulky 2. Ke vzorku se přidá 20 ml alkoholu a

malé, nezbytně nutné množství indikátorové směsi.Titruje se

mikrobyretou, roztokem dusičnanu olovnatého.Prvních 0,20 ml

titračního roztoku se přidá najednou. Dále se postupuje tím-

to způsobem:

Zůstane-li roztok modrý /t.j. vrátí-li se modré zbarve-
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/SO 2-ní/, znamená to, že obsah síranů ,~^.

ší než 20 mg.l" . Dále se pokračuje v titraci pomalu a
/ ve vzorku je vět-

za
stálého míchání až do přechodu indikátoru z modré barvy do
růžové.

Zůstane-li roztok růžový,, znamená to, že obsah síranů
^ / je 0-20 mg.l a proto je nutno použít standardního

přídavku:

K titrovanému roztoku se přidá přesně 1 ml roztoku o
2— -1koncentraci S04 200 mg.l . Dále se v titraci pokračuje

až k dosažení barevného přechodu. Při výpočtu se však musí

od celkové spotřeby odečíst 0,40 ml, což je ekvivalent, od-

povídající standardnímu přídavku.

Pro získání velmi přesných výsledků je vhodný tento

postup: do titrační baňky se odměří 1,00 ml roztoku o kon-

centraci S04 " 200 mg.l"1. Přidá se 20 ml alkoholu;indiká-

tor a roztok se ztitruje. Spotřeba je cca 0,40 ml roztoku

dusičnanu olovnatého. K takto vytitrovanému roztoku se po-

tom přidá 5,00 ml vzorku s nízkou koncentrací síranů a pok-

račuje se dále v titraci. Tato další spotřeba titračního či-

nidla odpovídá obsahu síranů ve vzorku.

Tabulka 2

Tabulka ředění a výpočtů

Předpokládaný
obsah síranů

SO 4

2" mg.l"1

0

20

200

400

2000

20

- 200

- 1000

- 2000

-1000O

Ředění před
katexováním

-

-

-

10/100

10/100

Pipetováný
objem vz.

ml

5+1 ml st.
5

1

5

1

Spotřeba/a/
titr. rozt.

ml

0,00-0,20

0,20-2,00

0,40-2,00

0,40-2,00

0,40-2,00

Výpočet

a.

a.
a c

a.
a.

100

100

500

1000

5000
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TURBIDIMETRICKÉ STANOVENÍ SÍRANU

/Americká standardní metoda - modifikace/

Podstata zkoušky

Síranový anion reaguje s pevným krystalickým chloridem

barnatým v prostředí kyseliny chlorovodíkové za vzniku jem-

nozrnné* krystalické suspenze síranu barnatého.Turbidita té-

to suspenze se měří fotometrický a koncentrace síranů se o-

dečte z kalibrační křivky.

Rozsah použití

Metody se použije pro stanovení síranů od 1 do 20 mg.

. 1~ /50 ml vzorku ke stanovení/. Vyšší koncentrace se sta-

noví po příslušném naředění vzorku /viz tabulku 3/.

Rušivé vlivy

Většina rušivých vlivů uplatňujících se u jiných me-

tod /rušivý vliv kationtů, fosforečnanů, chloridů, pH, atd.

.../ se u této metody neprojevuje.

Rušivě působí přítomnost nerozpuštěných látek, barva a

zákal vzorku.

Rušivý vliv nerozpuštěných látek se odstraní filtrací

vzorku.

Rušivý vliv barvy a nefiltrovaného zákalu lze podstat-

ně snížit naředěním vzorku /je-li obsah síranů dostatečně

vysoký/. U nízkých koncentrací síranů je nutno odečíst od

turbidity vzorku hodnotu, získanou proměřením vzorku zpraco-

vaného stejným způsobem, avšak bez přídavku BaCl_.

Siřičitany zvyšují výsledky, nebot během stanovení mů-

že dojít k jejich oxidaci na sírany.

Kremičitany ve vysokých koncentracích /nad 500 mg.l /

rovněž ruší.

Velké množství organických látek ruší, nebol brání
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kvantitativnímu vyloučení síranu barnatého. Doporučuje se

úprava koagulací.

Rušivě působí různost podmínek při sestrojování kalib-

rační křivky a zpracování vzorků. Teplota roztoků /nejlépe

stejná jako je teplota místnosti/, rozměry kádinek a mícha-

délek, doba a rychlost míchání atd. ... musí být v obou

případech naprosto shodné.

Přístroje a pomůcky

Magnetická míchačka, např. typ MM-2A a míchadélka dlou-

há 3 cm, potažená umělou hmotou.

Spektrofotometr, např. SPEKOL 10 s nástavcem EK-5.Měří

se při 420 nm v kyvetách 5 cm.

Stopky digitální DS 35.

Odměrka na BaCl, o objemu cca 0,1 /vyrobená např.z ko-

vové objímky držáčku elektrod a gumové zátky/. Odměrkou lze

dávkovat 200 mg BaCl_ s přesností - 3 %.

Kádinky 100 ml, nejlépe vysoký tvar.

Pipety s jednou ryskou 50 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml,

případné mikropipety s nastavitelným objemem 1-5 ml a 0,1-

-1 ml.

Chemikálie

Kyselý roztok: 300 ml destilované vody, 30 ml kyseliny

chlorovodíkové konc, 75 g chloridu sodného a 100 ml ethyl-

nebo izópropylalkoholu se smísí. K roztoku se přimíchá 50

ml glycerinu.

Chlorid barnatý krystalický o velikosti krystalů 0,25-

-0,50 mm. Připraví se prosíváním krystalického BaCl2 přes

síta o definované velikosti ok. Pracuje se v digestoři a po-

užije se vlhké plátěné operační masky, zabraňující dýchání

prachu chloridu barnatého. Je možno též použít zahraničního

preparátu BaCl, pro turbidimetrická měření, např. typ Baker
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No. 0974 /USA/.

Síran sodný, základní roztok SO 4

2~ 1000 mg.l"1:2,9573

g předem vysušeného Na 2SO 4 p.a. se rozpustí v dest. vodě a

objem se doplní na 2000 ml. Z tohoto základního roztoku se

připraví roztoky se standardním obsahem SO 4

2~ 5-10-15-20

mg.l , jichž se použije k sestrojení kalibrační křivky a

opakovaně k její kontrole při každé sérii stanovení síranů.

Postup zkoušky

Do kádinky obsahu 200 ml se odměří 50 ml vzorku nebo

menší množství /podle tabulky 3/, doplněné na 50 ml. Přidá

se 2,5 ml kyselého roztoku a roztok se promíchá na magne-

tické míchačce, jejíž rychlost je nastavena na maximum. Bě-

hem míchání se přidá k roztoku kalibrovanou odměrkou dávka

200 mg krystalického BaCl2 a současně se začne měřit čas.

Přesně po 1 minutě míchání se ponechá kádinka se suspenzí

BaSO4 v klidu a absorbance suspenze se měří přesně po 15

minutách od přídavku BaClj. Měří se v kyvetách 5 cm při vl-

nové délce 420 nm.

Provádí-li analýzu 1 pracovník, zpracovává vzorky v

intervalech O-2-4-6-8-1O-12-14 minut. Potom následuje měře-

ní na fotometru v intervalech 15-17-19-21-23-25-27-29 mi-

nut. Měření turbidity u řady 8 vzorků trvá tedy 30 minut.

Každá serie se zahajuje kontrolou kalibrační křivky pomocí

standardních roztoků.

Tabulka ředění a výpočtů
Tabulka 3

Předpokládaný
obsah

/so 4

2"
1 -
20 -
40 -
100 -
200 -
400 -

síranů

/ mg.l"1

20
100
200
500

.1000
2000

Objem vzorku /ml/
v 50 ml roztoku

50
10
5
2
1
0,5

Výpočet
a"odečet z kalibr.
křivky

mg.l""!-

a .
a .
a .
a .
a «
a .

1
5
10
25
50
100



Tabulka 4

Vzorek

Is

2a

3s

4a

5a
6a
7a

8a
9a
10a

mg.l"1

2,0

7,5

20,0

81

.

135

315

500

1030

5.0

36,0

P0«3'l•g.r1

-

-
-

1000

500

500

Cl"

mg.l"1

-

-

-

-

500

515

HOj-

»g.l"

_

-

-

376

500

S26

pH

po katex

3,37

2,77

2,50

2,23

Í.10

1.93

1.87

.72

.71

.69

Tltrace Ba/C104/2

Geotest

2

7
7
7
7
7

x • 7

a - 0

ar/»/ * 1

e^/1/ = 1

20

80
81
81
80
81

x "80

a - 0

•/%/= 0

«r/*/
s 0

135

315

500
SOO
502,
502.
500

x "501

a • 1.

•r/»/* o.
•„/»/* o.

,0
,2
,5
.5
,5
.3

.40

CSN

3,0

7,7
7,4
7,4
7,8
7,8

7,62

,129 0,172

.74

.33

.0
,S
,0
,2
,5
,0

84
301

37
20

5
5

07
21
20

1030

5,

36,

5
5

2,26

1,60

20,0

81,5
81,0
81,5
81,0
81,5

81,30

0,215

0,26

0,37

135

317

500
505
502.5
505
502,5

503

2.15

0,43

0,60

1100

nelze

40

ritrace P

Geotest

2

7
7
7
1
7

7

0

2

0

20

81
81
81
81
81

81

0

0

0

135

315

500
502,
500
500
500

500,

1,

0,

0,

.0

.3

.7

.5

.5

.3

.46

.172

.31

,53

,0

,0
,0
,5
,5
0

20

215

26

25

5

5

07
21

10

1150..

nelze

nelze

b/HO3/2

CSN

nelze

nelze
nelze
nelze
nelze
nelze

-
-
-
-

nelze

81,0
8?-0
81,5
81,0
81,5

81,40

0,430

0,53

0,49

136

317

497,5
500
505
SOS
SOO

501,5

3,22

0,64

0,30

. 1220...

nelze

nelze

rurbldlmetri

KSM-Geoteat

2

7
7
7
7
7

7

0

1

0

20

80
80
79
80
80

79

0

0

1,

132

319

500
SOS
505
500
502,

502,

2,

0,

0,

,0

,4
,S
,5
.6
,6

,52

,086

,1<

,27
,0

0
0
0
5
0

90

645

81

36

5

5

15

43

50

1040

6,1

39

2

7
7
7
7
7

7

0

3

5

19

79
80
79
78
78

78

0

1

2

30

06

95
97
96
95
96

95,

0.

0.

0,

ITP

.0

.0

.0

.0

.0

.5

.10

.215

.03

,33

.5

,0
,0
,0
,5
0

90

860

09

59

8

86

17

B4
1010

2

120?

Gravimetrie

JAM

5

13
5
7
7
5

7
3

46

1

16

84
78
78
79
76

79,

3.

4,

2,

129

311

505
504
508
502
504

504,

2,
0,
0,

1058

6,

37

,0

.0
,0
,0
.0
,0

.40

,44

5

33

0

0
0
0
0
0

00

44

35

47

6

58

51

S2

0
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Tabulka 5

Vzorek

Ir
2r

3r
4r

5r
6r

7r

8r

9r

lOr

Místo odběru

Přerov l.v.

Luhačovice
Elektra

Koráno Kolín

LuhaCovlce
Alolska

Přerov i.v.

Farmakon
Olomouc

Fosfa
Poitorná
/6x naředená/

Fosfa P.
/3x naředená/

Saratlce
/10x naředěnáV

Geotest
pitná voda

/odivost

jiS.cm"

250

11674

1670

8837

690

894

1058

2117

169S

496

149

5858

744

4271

165

159

• "

165

253

PO,-
mg.l

0

0

0,26

0

0

0

4 64

928

0

0,06

Cl"
mg.l"1

5

2450

262

1680

45

48

9,2

ia,3

32

15

pH
PO
katex

2,55

1,47

2,00

1,60

2,13

2,09

2,05

1,96

1,94

2,24

Titrace Ba/C104/2

Geotest ČSN

6,0 6,0

3,0 nelze
3,0 nelze
3,0 nelze
2,B nelze
3,0 nelze

x - 2,96 -

s - 0,09

sr/%/» 3,04

15,0 16,5

68,5 70,0
69,0 71,0
69,0 70,5
69,0 71,0
69,0 70,0

X =68,90 70,50

s = 0,21 0,43

ar/%/" 0,30 0,61

136 139

310 313

500 540
5OO 545
497,5 542,5
497,5 545
500 542,5

x - 499 543

s = 1,07 2,15

sr/l/= 0,21 0,40

1O0O 1090

1440 1440

36 36,5

Titrace Pb/NO3/2

Geotest ČSN

6,0 nelze

nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze

-

17,0 nelze

nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze

-

136 136

310 310

nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze

-

nelze nelze

1440 1450

36 36,5

Turbidimetrie

ASH-Geotest

5.9

0,8
1.0
0,9
0,9
0,9

0,90

0,09

10,0

15,2

71,0
71,0
70,5
70,5
71,3

70,86

0,34

0,84

" " 130

310

510
505
498
498
500

502,2

5,16

1,03

1010

1460

37,0

ITP

4,O

2.5
3,0
2,5
2,5
2,5

2,60

0,21

8,1

15,0

64,0
63,0
64,0
64.0
64,0

63,80

0,43

0,67

129

297

486
485
486
487
4B6

486

0,86

0,18

950

1460

35

Gravimetric

JAM

4,0

4,0
4,0
8,0
3,0
2,0

4,20

2,58

61,4

12,0

66,0
73,0
69,0
70,0
71,0

69,80

3,01

4,31

133 •

313

515
509
516
510
514

512,8

3,01

0,59

1049

1458

33
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Legenda k tabulkám 4 a 5:

Geotest úprava metody v laboratořích Geotestu

ČSN metoda podle ČSii 83 0520, část 12 Ci:

I T P stanovení izotachoforézou
JAM stanovení podle C2:
x průměrná hodnota
s směrodatná odchylka podle Dean, Dixona
s relativní směrodatná odchylka
e relativní chyba

Pro doplnění a porovnání jsou v tabulkách uvedeny i vý-
sledky stanovení S04 ~ pomocí izotachoforézy a vážkovou me-
todou, v tabulce 4 jsou uvedeny výsledky analýz modelo-
vých vzorku, v tabulce 5 výsledky analýz vzorků podzem-
ních vod.

ZÁVĚR

Jsou předloženy pracovní návody pro stanovení síranů

ve vodách, jako výsledek kritického studia metod, vybraných

pro tento účel.

U turbidimetrické metody byly v průběhu této studie
sledovány podmínky tvorby a stability zákalu BaS04 v závis-
losti na určujících podmínkách zvolených pracovních postupů.
Bylo prokázáno, že závazný předpis amerických Standardních
metod /1981/ předpisuje dobu fotometrického proměřování zá-
kalu v nevhodném intervalu neukončeného růstu BaSO., jehož
stabilita i reprodukovatelnost odpovídajících optických
vlastností jsou u tohoto postupu optimální jen v oblasti
nízkých koncentrací síranů. Bylo zjištěno, že snaha o mi-
niaturizaci objemu vzorku je omezena kritickou hodnotou,pod
jejiž hranicí se již neuplatňuje výhodná "ústojfiivost" v
pracovních podmínkách, dosažitelná v makro-měřítku. Uprave-
ný postup, uvedený výše, je výhodný svou rychlostí provede-
ní i přesností výsledků u vod shodného složení,kde nedochá-
zí k časovým ztrátám při úpravě vzorku ředěním. Lze ji uvá-
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dět jako doporučenou.

Titrace roztokem Ba/C104/2 kopíruje vážkové stanovení,
jehož kinetické podmínky tvorby BaSO4 urychluje přídavkem
alkoholu. Ukázalo se, že jeho objemové zastoupení vykazuje
při určité hodnotě optimální efekt vůči dosahovaným výsled-
kům. Neměnnost tohoto poměru je určující podmínkou správnos-
ti a reprodukovatelnosti výsledků. Indikační systém titrace
- thorin, vyčleňuje existenční oblastí pH odpovídajícího
chelátu s Ba aciditu titrovaného prostředí do mírně kyse-
lého pásma /pH 2,5 až 4,0/, v němž se stírají výhody silně
kyselého prostředí, potlačujícího rušivé účinky dalších a-
niontů. Za takových podmínek uvádí ČSN 83 0520 rušivý vliv
fosforečnanů již od 1 mg.l~ výše.

Titraci v silně kyselém prostředí umožnil nový směsný
indikátor bromsulfonazo III v kombinaci s přídavkem drasel-
né soli C4D, který vykazuje výrazný a ostrý barevný přechod
tohoto indikačního systému ještě při pH • 1,5 /až 1,3/, kdy *
prakticky neruší žádný z cizích aniontŮ a dosahované výsled-
ky stanovení síranů jsou ve vynikající shodě se skutečností.
Pro univerzálnost výsledného pracovního postupu při aplika-
ci na všechny typy vod, včetně vysoce mineralizoavných a od-
padních vod silně kontaminovaných, je možno označit tuto va-
riantu za nejlepší z ověřovaných metod a pro normativní úče-
ly ji přisoudit význam metody rozhodčí.

Titrační metoda, používající roztok Pb/NO3/2 má svoji
prioritu v praxi mnoha vodohospodářských laboratoří.Její o-
věření vedlo k poznatku, že úpravou reakčních podmínek je
možno docílit jejího průkazného zlepšení. Studiem rychlosti
tvorby iontového komplexu /Pb2+ . SO4

2"/, tvořícího se v po-
čátcích vzniku PbSO4 ve zcela stechiometrických relacích,in-
dikovatelných dithizonem, se zjistilo, že snížením objemové-
ho poměru vodný roztok : alkohol lze zvýšit citlivost meto-
dy z původního limitu /SO4

2"/ 50 mg.l~ na 10 mg.l" . Pro
praktické účely rutinních analýz byla stanovena hraniční
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koncentrace přímého stanovení síranů /SO. / ve výši 20 mg.
—1 2— 1

.1 . Pro nižší obsahy síranů /SO. / v rozmezí 0-20 mg.l
je vypracován rychlý postup se standardním přídavkem známé-
ho množství síranů.

Byla provedena podrobná analýza mechanismu rušení prů-
běhu stanovení síranů cizími anionty, s rozlišením a vyme-
zením účinku acidity prostředí, které pri hodnotách nižších
než 1,8' 1,9 inaktivuje funkci dithizonu jako indikátoru.To-
to zjištění dovolilo rozlišit účinky interferencí v závis-
losti na pH titrované směsi a umožnilo využít titrace při
snížených hodnotách pH, což vedlo ke zvýšení koncentračního
prahu rušení sledovanými ionty. Tento kritický práh je mno-
honásobně vyšší, než-li kolik připouští dosavadní literatu-
ra, včetně CSN 83 0520.

Při aplikaci upravené metody na pitné, čisté přírodní
a mírně znečištěné vody se tato metoda velmi dobře uplatňu-
je svým spolehlivým průběhem titrace a ostře postřehnutel-
ným barevným přechodem indikátoru, obdobně, jak je tomu u
metody, používající Ba/CIO./-. Pro některá svá omezení lze
navrhnout čsl. normalizační komisi takto upravenou metodu
jako doporučenou.

Z tabulek 4 a 5 je zřejmé, že oba, v textu uvedené pos-

tupy titrační, včetně turbidometrického stanovení S04 "jsou

mezi porovnávanými metodami a ve všech hodnocených krite-

riích nejvýhodnější. Svoji spolehlivostí, reprodukovatelnos-

tí, jednoduchostí i snadností v provedení předčí i stanove-

ní síranů izotachoforezou.

Ve velkosériovém uspořádání rutinných analýz umožňují
popsané postupy analyzovat denně 50 i více vzorků. Obě tit-
rační metody je možno plně automatizovat za použití automa-
tických titračních souprav s fotometrickou detekcí.Po vhod-
né předúpravě analyzovaných vzorků je možno tyto postupy po-
užít 1 pro stanovení síranů v jiných materiálech.
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SOUHRN

Výsledkem experimentální studie pro rozvoj a unifikaci
metod analýzy vod v hydrogeochemických laboratořích n.p.Ge-
otest je úprava tří nejpoužívanějších metod stanovení síra-
nů ve vodách, z nichž obě, v textu popsané titrační varian-
ty mohou být pro svoje mnohostranné výhody podkladem pro no-
velizaci ČSN 83 0520, části 12.

LITERATURA

C13 ČSN 83 0520 "Fyzikálně chemický rozbor vody", část 12:
Stanovení síranů. UNM Praha.

í21 Jednotné metody chemického rozboru vod, SNTL,Praha,1965,
297.

C31 Výzkumný úkol technického rozvoje n.p. Geotest,č. 9500/
/70 1834: "Kritické zhodnocení vybraných metod stanove-
ní síranů ve vodách". Brno, 1985.

C4D Doposud nepublikované sdělení.

EIN BEITRAG ZUR NOVELIERUNG DER ČSN 83 0520,

ABS. 12: DIE SULFATBESTIMMUNG

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Ergebnis dieser experimente Hen Studie fur die Ent-
wicklung und Unifikation von Wasseranalysen im hydrogeoche-
mischen Laboratórium Geotest n.p., 1st die Modifikation von
3 Methoden fur die Sulfatbestimmung im Wasser,von denen bei.
de beschriebene volumetrischen Methoden kfinnten wegen ihrer
Vorteile als Grundlage fur die Novellierung der ČSN 83 0520,
Abs. 12. herbeigezogen werden.

Ing. ELIŠKA vKflOVÄ - RNDr. HUBERT FADRUS, CSc.
Geotest, n.p., Brno



Chemiluminecenŕní stanovení dusičnanů ve vodách
J. Černý- OHS Praha,
S. Matouáek, R. Roth, A. Král—Chemoprojeítt Satehce

Metody chemiluminiscenčního stanovení dusičnanů a du-

sitanů jsou poměrně novým oborem, který se v odborné lite-

ratuře poprvé objevuje koncem 70 let Clu. První aplikace by-

ly v oblasti analýzy dusičnanů v poživatinách, kde se vyu-

žívá velké selektivity chemiluminiscenční detekce. Následo-

valy další aplikace, m.j. i pro sledování velmi malých kon-

centrací dusičnanů a dusitanů v mořské vodě Ľ2D. Pro tyto

analytické systémy byly využity komerčně vyráběné analyzá-

tory oxidů dusíku v ovzduší, které byly spojeny s vhodným

reaktorem. V reaktoru probíhá přeměna dusičnanů /dusitanů/

na oxid dusnatý, který je z reakční směsi unášen v proudu

nosného plynu k chemiluminiscenčnímu detektoru.

Základem chemiluminiscenční detekce oxidu dusnatého je

jeho reakce s ozonem. Vzniká excitovaný oxid dusičitý, kte-

rý při bezprostředně následujícím přechodu na základní e-

nergetický stav vyzáří energii ve formě záření při vlnové

délce 600 nm. Intenzita chemiluminiscence se měří fotonáso-

bičem a je úměrná hmotovému průtoku přiváděného oxidu dus-

natého. Transport oxidu dusnatého systémem je řešen pomocí

interního nosného plynu, kterým může být helium, argon, du-

sík. Reaktor /vyvíjecí aparatura/ a jeho spojení s detekto-

rem musí být řešeno s ohledem na co nejmenší mrtvé objemy.

Vyvíjení oxidu dusnatého ze vzorků probíhá podle naznačených

reakčních schémat:
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N0~ + 2 H*" + e" —•- NO + H2O

NO~ + 4 H + + 3 e~ —•• NO + 2 H_O

Redukce dusitanů probíhá již za mírnějších podmínek/al-

kalický jodid v prostředí kyseliny octové/, redukce dusična-

nů vyžaduje prostředí minerální kyseliny a účinnější redox

systém - např. Fe I I/Fe 1 1 1 nebo Ti I : L I/Ti I V. Základní práci v

tomto oboru publikoval COX Ľ 3D, další práce pak WALTERS Clu,

GARSIDE L21, YOSHIZUNI íAl. Tito autoři popisují vesměs sys-

témy, kde je po každé analýze nutné provést výměnu reakční

směsi, což představuje značné zdržení.

POKUSNÁ" CAST

V naší práci jsme skontruovali obdobný analytický sys-

tém, založený na použití chemlluminiscenčního analyzátoru čs.

výroby /Chemoprojekt Satalice/. Analyzátor navazoval na re-

akční část aparatury, jež byla tvořena tříhrdlou kulatou baň-

kou objemu 100 ml, do níž se nastřikovaly kapalné vzorky po-

mocí běžných dávkovačů a injekčních stříkaček čs. výroby pro

větší objemy vzorků a mikrostříkačky Hamilton pro menší ob-

jemy /lOO^f 1 a méně/. Objem reakční směsi a objem nástřiků

byl volen tak, aby bylo možné provést 30-40 nástřiků bez vý-

měny reakční směsi. Objem reakční směsi byl 20-30ml, nástři-

ky podle koncentrace vzorků od 0,01 ml do objemu několika ml.

Pro tyto velkoobjemové vzorky pochopitelně nebylo možné spl-

nit požadavek 30-40 po sobě jdoucích nástřiků, který je u-

skutečnitelný až při objemech vzorků max. 0,2 ml. Malé změny

koncentrace reakční směsi neovlivňují analytický signál,tak-

že praktický požadavek 30-40 nástřiků bez výměny reakční smě-

si je splněn dokonce i pro složité biologické materiály/mlé-

ko, výluhy ze sušeného mléka, masa, moč, krevní sérum a pod./.

Celý analytický systém byl koncipován právě pro stanovení du-

sičnanů v těchto složitých materiálech, kde se uplatní mimo-

řádná selektivita chemiluminiscenční detekce a též převod sta-

novované noxy z kapalné do plynné fáze představuje separační

krok.
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Předností popisované metody je také velká citlivost. V

našem uspořádání byl zjištěn detekční limit pro dusičnany ja-

ko N0 3 10 ng. Při nástřiku vzorků o objemu několika ml lze

tedy stanovit koncentrace dusičnanů řádově jednotek mikro-

gramů v litru /ppb/. Při práci s většinou běžných vzorků,vč.

velmi čistých /např. destilovaných/ vod, postačují objemy

0,2 ml. Při zpracování vzorků zeleniny, moče a jiných matric,

kde bývá obsah dusičnanů ve stovkách až tisících mg.kg" , je

nutno vzorky značně ředit, příp. nastřikovat přiměřeně men-

ší objemy vzorků a použít menší citlivosti přístroje.

Schematický náčrt aparatury je na obr. 1.

Pracovní postup stanovení dusičnanů

Použité chemikálie - čistoty p.a.: Kyselina sírová, koncen-

trovaná; síran železnato-

amonný, 4 % vodný roztok;

molybdenan amonný,2 % vod-

ný roztok; dusičnan dra-

selný

Laboratorní plyny: Dusík, kyslik.

Postup

Do kulaté tříhrdlé baňky objemu 100 ml se postupně dáv-

kuje 2 ml 4 % roztoku síranu železnátoamonného,2 ml 2 % roz-

toku molybdenanu amonného, 6 ml vody a 15 ml koncentrované

kyseliny sírové. Baňka se umístí do lázně ultratermostatu

/silikonový olej/ při teplotě 110-150 °C. Teplota se volí

podle charakteru vyšetřovaných vzorků. Pod hladinu reakční

směsi se zavede proud dusíku 300-500 ml.min~ a druhým hrdlem

se baňka připojí přes zpětný vodní chladič na chemiluminis-

cenční detektor, spojený s vhodným zapisovačem. Třetí hrdlo

reakční baňky je uzavřeno septem a slouží k dávkování vzor-

ků. Po 2-3 minutové ekvilibraci se vhodnou stříkačkou dáv-

kují vzorky objemu 0,2 ml, příp. jiné dle potřeby, max. do

5 ml. Zaznamenávají se odezvy a pro výpočet se použije výš-
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ka píku.Vdaném uspořádání trvá jedna analýza asi 2 minuty,

pak lze nastřikovat další vzorek. Kalibrace se provádí roz-

tokem dusičnanu draselného, buá nástřikem zvoleného objemu

různých standardů, nebo nástřikem ruině velkých objemů jer" •

noho standardního roztoku. Teplotu je nutno dodržet kon-

stantní v rozmezí ± 2 °c. S růstem teploty reakční směsi ros-

tou značně i odezvy detektoru /vlivem rychlejšího průběhu

rozkladných reakcí/.

Strir.ovení zbytkového obsahu dusičnanů ve vzorcích des-

tilovaných vod bylo provedeno podle popsaného postupu. Pro

stanovení byla zvolena teplota 140 °C a nástřiky vzorků o ob-

jemu 0,2-2,0 ml. Kalibrace byla provedena roztokem KKO3 o

koncentraci N0 3 1,0 mg/l, v rozsahu nástřiků 10-300 mikro-

litrů, t.j. 10-300 ng. Záznam kalibrace a stanovení je uve-

den na obr. 2. Výsledky jsou shrnuty v tab. 1.

Tabulka 1

Výsledky analýz destilované vody

Vzorek

dest.
voda 1

D.V. 1

D.V. 1

D.V. 2

D.V. 2

D.V. 2

D.V. 3

D.V. 3

D.V. 4

D.V. 4

D.V. 5

Nástřik

18

19

22

20

21

23

24

32

25

31

26

Objem
/ml/

0,2

0,2

1,0

0,2

0,2

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

Odezva
/mm/

7

9

32

6

8

24

12

19

13

22

36

Hmotnost
dusična-
nů /ng/

20

30

120

16

24

88

40

68

44

80

134

Koncentrace du-
sičnanů

/ng.ml"1/

100

150

120

80

120

88

40

34

44

40

134
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200
300
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*f
*9
*f
19
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78
'9
20
2i
22
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JU
2f
2£
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&
29
3f
Jt
J)

DV f -
DV t -
Ů V 2 -
D VÍ-
ĎV f-
D.V 2 -
Ôf3 -
DV v -
DVS-
VO nf
70 Kj
700 ný
D. V V-
ÔV3-
WOny

0,2 mL
0,2mi
0,2 mi
0,2mi
7,0 mi
íOmi
ff0mi
7,0mi
70mĹ

2 mi
2ml

Oôr.2
Stanovení afí/s/Čnarju r č/esttloraná ntťe
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DISKUZE VÝSLEDKU

Metody chemiluminiscenční detekce přinášejí do analy-

tiky dusičnanů /a dusitanů/ několik významných prvků: Vy-

sokou citlivost s detekčním limitem pro dusičnany 10 ng,

selektivitu, značnou výkonnost systému a jednoduchost ob-

sluhy. Tyto vlastnosti by v chemii vody mohly být přínosem

ke stanovení velmi nízkých koncentrací,pro stanovení v sil-

ně znečištěných vzorcích vod a kalů, nebo ve vzorcích půd.

Perspektiva využití je i v oblasti sledování procesů /např.

denitrifikace/, kde by mohla být využita mimořádná rych-

lost získávání výsledků a jednoduchost obsluhy přístroje.

Chemiluminiscenční stanovení dusičnanů v současné do-

bě nekonkuruje běžným fotometrickým nebo potenciometrickým

metodám, protože vyžaduje poměrně náročnou a v ČSSR zatím

obtížně dostupnou instrumentaci. Představuje obohacení me-

tod pro naznačené aplikace, kde se jeví jako výhodnější.

Ve srovnání s obdobnými zahraničními systémy C11,Ľ23 ,

:3 3, :4: má popisovaná aparatura s čs. chemiluminiscenčním

analyzátorem některé výhody: Větší výkonnost - podmíněná

možností nástřiku 30-40 vzorků bez zásahu do aparatury,vý-

hodnější způsob dávkování vzorků pomocí septového dávkova-

če, zjednodušení systému čištění nosného plynu před vstu-

pem do detektoru - postačuje chlazení zpětným chladičem,

kdežto obdobné zahraniční aparatury obsahují ještě sušení

vymrazovaním a odstranění kyselých složek absorbcí.Možnost

vynechat tyto operace je dána konstrukcí čs. detektoru.

V tomto sdělení se zabýváme pouze stanovením dusična-

nů. Je nutno uvést, že stanovení není zcela selektivní v

tom smyslu, že navrženým postupem se stanoví též dusitany.

Ve většině praktických aplikací je obsah dusitanů v poměru

k dusičnanům velmi malý a chybu vzniklou touto interferen-

cí lze zanedbat. Pokud tento předpoklad splněn není,je nut-

né stanovit dusitany zvlášfc a koncentraci dusičnanů pak po-

čítat se sumární koncentrace odečtením dusitanů.Ty je mož-
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no chemiluminiscenČním postupem stanovit selektivně za ji-

ných reakčních podmínek /viz str. 21/, kdy dusičnany zilstá-

vají nezměněny.

Další modifikace postupů chemiluminiscenční detekce

oxidu dusnatého umožňují stanovení N-nitrososloučenin, bud

jako sumární stanovení LSI, nebo po plynově chromatografic-

kém rozdělení C6D. Zmínku o těchto postupech, které mají

mimořádný význam pro analytiku cizorodých látek v poživa-

tinách, uvádíme pro ilustraci dalších možností využití po-

psané chemiluminiscenční metody.

SOUHRN

Práce informuje o využití chemiluminlscenčního analy-

zátoru oxidu dusnatého, vyrobeného v Chemoprojektu Satali-

ce, pro stanovení dusičnanů e .Je uveden příklad praktické a-

plikace na stanovení nízkých koncentrací dusi&nanů v des-

tilované vodě. Je udáván detekční limit 10 ng dusičnanů,což

umožňuje ve vyvinutém experimentálním zařízení stanovit kon-

centrace dusičnanů řádu jednotek mikrogramů v litru /ppb/.

Je doporučeno rozšíření popsané metody pro analýzu stopo-

vých koncentrací dusičnanů ve vodách, pro analýzy vzorků s

velkým obsahem rušivých látek a pro účely sledování proce-

sů.

LITERATURA

Cl: WALTERS, C.L. - HART, R.J. - PERSE, S.: Determination

of Nitrate at Low Level without Prior Extraction and

its Differentiation from Nitrite. Z. Lebensm. Unters.

Forsch., 169, 1979, 1-3.

C 2: GARSIDE, C : A Chemiluminiscent Technique for the De-

termination of Nanomolar Concentrations of Nitrate and

Nitrite in Seawater. Marine Chemistry, 11,1982,159-167.

C3: COX, R.D, : Determination of Nitrate and Nitrite at Parts

per Bilion Level by Chemiluminiscence. Analytical Che-

mistry, 52, 1980, 332-335.
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Ing. Ivan černý
OHS Praha 4
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Analytická výkonnost a využitie artufového
analyzátora TMA 254
E. Krakovská-VŠT Košice

Vedla kontaminácie atmosféry a litosféry ortuťou je vý-

znamné i znečistenie hydrosféry najmä pre schopnosť biosfé-

ry koncentrovať ortuť do takej miery, že jej koncentrácia

je o niekolko rádov vyššia ako jej obsah v okolitom vodnom

prostredí Ľ1D. Z uvedeného dôvodu, ako i z dôvodu funkcie

ortuti ako depresora r2D a pre jej toxicitu, problematika

stanovenia stopových množstiev ortuti vo vzorkách životné-

ho prostredia je aktuálna a v literatúre často prezentovaná.

Napríklad len v rámci seminárov "Hydrochémia" bolo za pos-

ledných 12 rokov publikovaných 5 prác :3], Ľ 4:, C5:,C63,C7:,

zameraných na stanovenie ortuti vo vodách,resp. sedimentoch.

Metódy pre stanovenie ortuti vo vodách zhrňuje PAtušOVÄ C 3 U.

Keďže sú to vo väčšine prípadov metódy náročné z finančného

i prístrojového zabezpečenia /neutrónová aktivačná analýza/,

alebo sa využívajú prístroje zabezpečované za devízové pros-

triedky /atómová absorpčná spektrofotometria so zariadením

na generáciu ortuťových pár, resp. na tom istom princípe za-

ložené merkurimetre/, prípadne metódy vyžadujúce predkoncen-

tráciu resp. priame chromatografické metódy, sú často tieto

možnosti neprípustné, alebo nie dosť spoľahlivé.

Z literatúry vyplýva, že najvhodnejšou metódou na sta-

novenie nízkych koncentrácií ortuti sa javí metóda atómovej

absorpčnej spektrometrie so zariadením na generáciu ortuťo-

vých pár. BOCKRIS C13 uvádza, že stanovenia velmi nízkych
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koncentrácií ortuti pred vyvinutím tejto metódy prakticky

neboli možné a preto bolo aj málo dôkazov o vplyve ortuti

na životné prostredie,nakolko Hg sa nachádzala v jednotli-

vých zložkách životného prostredia pod hranicou dôkazu vte-

dy prístupných analytických metód.Metóda bola prvý krát po-

užitá v r. 1941 BALLARDOM C8:, ale až v šesťdesiatich ro-

koch bola v širšej miere aplikovaná pre stanovenie nízkych

koncentrácií ortuti vo vzorkách životného prostredia L91,

í 103. V poslednom období pre stanovenie velmi nízkych kon-

centrácií ortuti je u nás využívaný automatický ortuťový a-

nalyzátor TMA 254, riadený mikroprocesorom. Tento prístroj

vyrábajú1 vývojové dielne VSCHT Praha a pracuje na princípe

atómovej absorpčněj spektrometrie, ale na rozdiel od kla-

sického prevedenia metódy studených pár, ortuťové pary sa

generujú iným spôsobom.

/ Lodička
2 Suš/aca pec
3. čozčlac/ná pec
f. Katalytická pec
5. Amalgamator
6. Hg-vifůojte
7. ty rety
8 tyhotfnocpřac/a Jetfnočte
9. Monitor

Obr. 1 Blokové schéma analyzátora TMA-254
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Princíp a fankcia prístroja /obr. 1/

VzorTca umiestnená na lodičku /!/ je po volbe príslušné-

ho pokynu automaticky vložená do sušiacej pece /2/ y kde sa

vysuší, resp. odparí pri teplote cca 150 °C. Táto pec je sú-

časne aj spalovacou /3/, nakolko po vysušení sa teplota zvý-

ši na 850-900 °C, kedy sa vzorka rozloží, resp. spáli. Spa-

liny sú unášané cez katalytickú pec /4/, kde pri teplote

650 °C sa dokončí oxidácia spalín kyslíkom a na bázických

zložkách katalyzátora sa zachytia oxidy dusíka a síry.Očis-

tené plyny sa vedú cez amalgamator /5/,na ktorom sa zachytá-

va ortuť. Krátkodobým ohrevom amalgamátora na 800-1000 °C sa

zachytená ortuť uvolní a unáša kyslíkom ďalej do kyviet /7/,

umiestnených v termostatovom bloku. Kyvety sú dve a sú u-

miestnené za sebou. Prvá kyveta je asi lOx dlhšia ako druhá

a z nej získaný signál má vyšSiu hodnotu absorbancie, teda

je určený pre stanovenie nižSích koncentrácií Hg. Kyvety sú

osvětlované ortuťovou výbojkou /6/ a úbytok žiarenia Hg vý-

bojky o vlnovej dlžke A" 253,8 nm spôsobený volnými ortuťo-

vými, atómami, sa meria a vyhodnocuje v hodnotách absorban-

cie. Použitím dvoch absorpčných kyviet možno na prístroji

pracovať v dvoch koncentračných rozsahoch, a to 0-25/30/ ng

Hg a 0-250 /300/ ng Hg. Je treba preto prístroj kalibrovať

na uvedené koncentračné rozsahy.

Počas analýzy prúdi systémom kyslík, ktorý jednak spa-

luje vzorku a jednak unáša spaliny konštantnou rýchlosťou

celým systémom.

Analytický signál je matematicky spracovávaný pevne za-

budovaným programom v pamäti prístroja podlá Lambertovho -

-Beerovho zákona a konštrukcie oboch analytických kalibrač-

ných priamok sú určené počiatkom a jedným bodom. Algoritmus

výpočtu je volený tak, že mikroprocesor /8/ si vyberá z

dvoch hodnôt absorbancie /poskytnutých prvou alebo druhou

kyvetou/ tú, ktorá leží v lineárnej oblasti kalibrácie. Z

rovnice príslušnej analytickej kalibračnej priamky potom o-
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známuje na display / V množstvo ortuti v ng, nachádzajúcej

sa vo vzorke.

Všetky hlavné funkcie prístroja ako: teplota sušenia,

spaľovania, rozkladu, uvolnenia Hg z amalgamátora, zvolené a

naprogramované časy jednotlivých krokov závislých od charak-

teru vzorky ako aj prietok kyslíka kontroluje mikroprocesor

a v prípade odchýlky funkciu prístroja zablokuje.Vlastná ma-

nipulácia s prístrojom je pohodlná a jednoduchá a možno ho

využit pre stanovenie ortuti v rôznych typoch vzoriek.

Nakoľko problém ortuti v životnom prostredí niektorých

lokalít východného Slovenska patrí k dominantným, prístroj

sa značne využíva. Z toho dôvodu bolo potrebné uskutočniť

niektoré sledovania všeobecnej povahy,ktoré by ozrejmili,

s akou presnosťou a správnosťou je prístroj schopný praco-

vať a ako na tieto analytické parametre vplývajú pracovné

podmienky.

EXPERIMENTÁLNA CAST

Podľa údajov výrobcu pístroj je schopný stanovovať Hg

v rozsahu 0,2-300 ng vo vzorke till. Dolná koncentračná hra-

nica je dosiahnutelná pri práci s novým,dostatočne citlivým

ama1gamatorom. Sledovala sa hodnota charakteristickej kon-

centrácie pri 1 % absorpcii

cštand. • °' 0 0 4 4

char. ~ .
Aštand.

u viacerých amalgamatorov a len u jedného sa dosiahla hodno-
ta c . =0,20. Ostatné mali hodnoty o niečo vyššie /0,26;

cnar.
0,31/. Hodnota c . sa dobou analýzy, teda s počtom usku-

cnar.

točnených pracovných cyklov zvyšuje /obr. 2/ a životnosť a-

malgamátora velmi závisí od zloženia vzorky.Pri analýze vôd

jeho životnosť je velmi dobrá a môže dosiahnuť aj niekoľko
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Obr. 2 Závislost hodnoty charakteristickej koncentrácie na
počte pracovných cyklov analyzátora

tisíc pracovných cyklov. Pri analýze sedimentov,resp. výlu-

hov sedimentov jeho životnosť je podstatne kratšia.

Dalším dôležitým parametrom, ktorého hodnotu kontrolu-

je mikroprocesor, je prietok 0„. Výrobca odporúča pracovat
-1

pri prietoku 12 l.min . Mikroprocesor však zablokuje funk-

ciu prístroja pri znížení prietoku cca na 10 l.min" . Keďže

kolísanie prietoku O_ môže ovplyvňovať získané výsledky,sle-

dovala sa zmena signálu - koncentrácia Hg v rozpätí prieto-

ku 10-15 l.min , ak sa kalibrovalo pri prietoku 0 o 12 1.
-1.min . Pracovalo sa pri dvoch koncentráciách, a síce 25 ng

a 260 ng Hg vo vzorke. Pri koncentrácii 25 ng Hg zmeny sig-

nálu nie sú signifikantně. Podobne sa javí táto závislosť

aj pri analýze cca 10-náscone vyšších koncentrácií, ked" sa

berú do úvahy relatívne štandardné odchýlky. Signály sa lí-

šia len pri prietokových rýchlostiach O- 10 a 15 l.min ,

/obr. 3/. Najnižšie sú pochopitelné signály pri prietoku 15

l.min"1, kedy pary Hg sú systémom rýchlejšie unášané.
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Obr. 3 Závislosť hodnoty signálu v ng Hg od prietoku
kyslíka

Z hladiska analytických výsledkov velmi významným para-

metrom je presnosť. Sledovala sa závislosť relatívnej štan-

dardnej odchýlky s r od stanovenej koncentrácie

100
n - 1

n - počet meraní,

x - aritmetický priemer,

x. - nameraná hodnota.

Bolo zistené, že s klesajúcou koncentráciou s sa

prudko zhoršuje a v okolí koncentrácie 1-2 ng dosahuje hod-

nôt cca 27 %, kým pri koncenzráciách vyšších je to hodnota

okolo 2 %, čo je v dobrej zhode s existujúcimi poznatkami.
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Obr. 4 Závislosť hodnoty s , od hodnoty stanovovanej
koncentrácie rig r e a x

Správnosť získaných výsledkov sa testovala na syntetic-

kých vzorkách vody. Zistilo sa, že podobne ako presnosť, aj

správnosť získaného výsledku klesá so znižujúcou sa hodno-

tou analytického signálu, teda s množstvom stanovenej ortu-

ti /obr. 5/.

Ac =
/c - c ±/

100

c - priemerná hodnota štandardnej koncentrácie,

c. - priemerná hodnota koncentrácie konkrétnej vzorky,zís-

kaná analýzou pri 10 opakovaniach.

Pri posudzovaní funkcie prístroja významnou sa javí o-

tázka pamäťového efektu. Sledovalo sa množstvo ortuti zadr-

žanej v chemickom systéme prístroja v závislosti od doby

rozkladu a zadržania, ktorý je súčasťou celého analytického

cyklu. S narastajúcou dobou uvedených pracovných stupňov
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Obr. 5 Závislosť presnosti stanovenia od hodnoty
stanovovanej koncentrácie Hg

množstvo zadržanej ortuti v systéme klesá /obr. 6/.Pri kon-

centrácii cca 250 ng Hg počas celého analytického cyklu /6

minút/ je potrebné ďalších 5 pracovných cyklov, aby sa sys-

tém celkom vyčistil. Počet čistiacich cyklov klesá úmerne s

množstvom ortuti vo vzorke ako i s predlžujúcou sa dobou

rozkladu a zadržania. Z hľadiska výkonnosti prístroja na

základe uvedeného poznatku vyplýva menej priaznivá skutoč-

nosť, a síce ak nasleduje po vzorke s vysokou koncentráciou

vzorka s nízkou koncentráciou ortuti, systém je treba doko-

nale vyčistit. V každom prípade je nutné pracovat za ustá-

lených pi-aerov, čo značne predlžuje dobu trvania analýzy.

V prospekte prístroja bolo uvedené, že ho možno využit

pre priamu analýzu pevných i kvapalných vzoriek.Pri analýze

vzoriek vody je situácia velmi priaznivá, nakolko množstvo

vzorky použitej na analýzu možno opakovaným dávkovaním zvý-

šit prakticky až na 3 ml, čo pri charakteristickej koncen-

trácii stanovenia 0,3 ng Hg predstavuje stanovitelnost 0,1

nq Hg v 1 litry vody. Tým sa síce podstatne predlži doba
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Obr. 6 Závislosť množstva zadržanej ortuti na čase analy-
tického cyklu; krivka 1. vzorka s obsahom 100 ng Hg;
krivka 2. vzorka s obsahom 250 ng Hg

analýzy avôak i pri použití iných metód je problematické

získať informácie o tak nízkych koncentráciách Hg.Vyššie ob-

sahy Hg vo vodách sa stanovujú bez problémov a za kratfií

čas.

Co sa týka analýzy sedimentov, možno pracovať buď pria-

mo s vysušenými sedimentmi, ktoré sa navazuj vi v potrebnom

množstve /10-100 mg/, alebo sa analyzuje ich výluh.Sledoval

sa obs h ortuti v tých istých sedimentoch jednak z výluhu

a jednak priamo zo sedimentov. Zhoda výsledkov bola velmi

dobrá. Pri priamej analýze sedimentov je v5ak treba praco-

vať opatrnejšie. Pri vyššom obsahu ortuti vo vzorkách je

nutné voliť nízku návažku resp. pracovať s výluhom, aby ne-

došlo k zaneseniu a tým k zničeniu amalgamátora. Okrem toho

je potrebné zistiť potrebnú dobu na dokonalý rozklad šedi-
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mentu, ktorá závisí od druhu sedimentu ako i od velkosti na-

vážky.

Záverom je možné konštatovať, že uvedený prístroj je

vhodný pre zistenie ortuti vo vodách a sedimentoch nakolko

sa získali dostatočne predné a spoľahlivé výsledky. Okrem

toho je i cenové dostupný a vyrobený u nás, pričom k analý-

ze sa nevyžaduj'! žiadne iné chemikálie a ani náročná úprava

vzoriek. Súčasne je to prístroj vyššej kategórie, ktorý

funkčný fyzikalno-chemický princíp úspešne kombinuje s vy-

užitím elektronického riadenia.
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C l i : K o l e k t í v a u t o r o v : TRACE MERCURY ANALYZER-TMA 254,Návod
к o b s l u z e . VSCHT, P r a h a .

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗАТОРА ТРУТИ 1МА 2 5 4

Резюме

Doc. Ing. ERIKA KRAKOVSKÍ, CSc.
KF VST Košice

Изучалась возможность использования автоматического
анализатора ртути TMA 254 для анализа проб вод и донных
отложений и его аналитическая производительность. Анали-
затор работает на принципе атомно-абсорбционной спектро-
скопии» Результаты работы показали, что аппарат полнос-
тью отвечает требованиям, предъявляемым к анализаторам
подобного типа. Воспроизводимые и правильные результаты
измерений обеспечивают надежность испольауемого метода.
Большое значение имеет и тот факт, что пробы можно ана-
лизировать бее предварительного наконцентрировання или
другой обработки, т.к. при анализах достигается характе-
ристическая концентрация 0,2 - 0,3 нг ртути. С помощью
анализатора можно определять концентрацию ртути вблизи
десятины цг ртути в кг пробы.



Selektívne stanovenie organickej
a anorganickej ortuti
O.Palušová, M.Ursínyiová-VÚPL Bratislava

V súčasnej dobe sií známe presné, spoľahlivé a citlivé

metódy stanovenia ortuti, založené na moderných fyzikálno-

-chemických princípoch Cl-14 3. Limitné hodnoty ortuti v pit-

nej vode nepresahujú 200 ng.l C15I1, C163. JERNELOV a kol.

C173, C181 uvádzajú vo vode iba 1-10 % z celkového množstva

ortuti prítomného vo vodnom prostredí. Pri štúdiu prenosu Kg

vo vodnom prostredí sa zistilo, že 97,2 % sa nachádza v se-

dimente na dne riek a jazier; 2,5 % vo vode; 0„3%v suspen-

dovaných časticiach a 0,02 % v biomase í 19"J. Ortuť, prítomná

vo vodnom prostredí sa zúčastňuje mnohých reakcií. Z najdô-

ležitejších je tvorba nerozpustných sírnikov,ktoré prispie-

vajú k detoxikačným procesom. Očinkom mikroorganizmov sa mô-

žu anorganické zlúčeniny ortuti premeniť na organické. Mo-

nomstylortuť, ktorá je dobre rozpustná vo vode,prechádza ar-

ko ión CH,Hg do vody, hromadí sa v riasach, rastlinách,ry-

bách a iných organizmoch C 20 D - c 22 D. Rozdelenie a prirodze-

ný spôsob prenosu ortuti naznačuje i možný spôsob kontami-

nácie potravín organicky a anorganicky viazanými zlúčenina-

mi ortuti.'

V predloženej práci na rozdelenie organicky a anorga-

nicky viazanej ortuti sa používa destilácia s vodnou parou.

Organická ortuť sa uvolňuje z kyslého prostredia privádza-

nou vodnou parou a zachytáva v predlohe roztoku HC1 2mol.l

a v destilačnom zvyšku zostáva anorganicky viazaná ortuť.
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Organická forma ortuti sa uvolňuje z alkalického prostredia

po prídavku činidiel a stanovuje priamo metódou studených

pár. Anorganická forma ortuti sa stanovuje po mineralizácii

z kyslého prostredia.

EXPERIMENTÁLNA CAST

Prístroje a zariadenia:

- jednoúčelový prístroj na stanovenie ortuti metódou

studených pár, vyhotovený v spolupráci sVSCHT-Praha,

- mineralizačná aparatúra /obr. 1/,

- destilačná aparatúra /obr. 2/,

- vyhrievacie hniezdo s termostatom,

- mikropipeta s vyměnitelnou špicou a měnitelným obje-

mom od 0-200 fil.

Roztoky a chemikálie:

- základný roztok chloridu ortuťnatého: naváži sa 1,3535

g HgCl_, rozpustí v malom množstve redestilovanej vo-

dy s prídavkom 10 ml kone. H 2SO 4 /hustota 1,84/, ďa-

lej sa pridá 10 ml 5 % roztoku K_Cr2O7 /zbaveného Hg/

a objem sa doplní na 1000 ml. Jeden ml roztoku obsa-

huje 1 mg Hg Riedením sa pripraví pracovný roztok s

obsahom 1 jjg Hg v ml.

- redukčné činidlo: 20 % roztok SnCl2 v 10 % HC1.Odvá-

ži sa 100 g SnCl_.2H2O a rozpusti v 138 ml kone. HC1

za mierneho zahrievania. Získaný roztok sa doplní na

objem 500 ml.

- kyselina dusičná kone, p.a. /65 %/,

- kyselina chlorovodíková kone, p.a. /35-38 %/bez ob-

sahu Hg,

- chlorid ortuťnatý p.a.,

- peroxid vodíka p.a. /30 %/,

- kyselina sírová kone, p.a. /98 %/,

- chlorid sodný, suprapur fy Merck,

- síran sodný, bezvodý p.a.,

- hydroxid sodný p.a. /bez obsahu ortuti/.
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Obr. I

/f/neraUzočná aparaturo
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Pracovný postup:

Pre oddelenie organickej viazanej ortuti od anorganic-

kej ortuti sa použila destilačná aparatúra /obr. 2/. K opti-

málnej navážke vzorky /5-7 g, podlá predpokladaného obsahu

ortuti/ v destilačnej skúmavke (3) sa pridá 10 ml HC1 a 2 g

NaCl. Destilačná skúmavka so vzorkou sa pripojí na chladič

(8) a celý systém sa nechá 1 h stát. Potom sa postupne zvy-

šuje teplota vyhrievacieho hniezda (1), až vznikajúce vodné

pary z erlenmayerovej banky (2) vnikajú bočným otvorom cez

rúrku do skúmavky /so vzorkou vody, sedimentu, rýb/,premie-

šavajú vzorku a strhávajú uvolnenú organickú ortuť vo forme

pár. Vodné pary s obsahom Hg prechádza j ú chladičom (8),kde kon-

denzujú a stekajú do predlohy (10) s obsahom 2, 5 ml HC1 2 mol. 1~ ,

kým sa získa 45-48 ml destilátu^ Po 25-30 min. sa zahrieva-

nie ukončí a zastaví sa vývoj vodných pár. Vyvíjač vodných

pár sa odpojí uvoínením zátky (4), aparatúra sa opatrne po-

vytiahne tak, aby skúmavka bola nad hladinou vody, pri čom spoj

skúmavka-chladič zostáva neporušený. Celý systém sa nechá

voíne vychladnuli na laboratórnu teplotu. Destilát z predlo-

hy sa preleje kvantitatívne do 50 ml banky a doplní redes-

tilovanou vodou po značku. Z destilátu sa odpipetuje 5-8 ml

roztoku do 30 ml reakčnej nádobky pre stanovenie organickej

ortuti. K tomuto podielu sa pridá 1 ml nasýteného roztoku

NaOH; 0,6 ml 1 % roztoku CuSO4; 0,5 ml 20 % roztoku SnCl2 a

objem sa doplní na 10,5 ml redestilovanou vodou.Reakčná ná-

dobka sa okamžite pripojí k absorpčněj kývete spektrometra,

kde sa meria absorbancia Hg pri 253,7 nm. Absorpčný signál

sa zaznamenáva pomocou zapisovača /K 100 fy Carl Zeiss Je-

na/ a je úmerný obsahu Hg.

Anorganická ortuť sa stanoví po mineralizácii destilač-

ného zvyšku /30-35 ml/ so zmesou 10 ml kone. HNO +2-5 ml 30

% H 2O 2+2 kvapky kone. H^SO. v mineralizačnej aparatúre /obr.

1/. V počiatočnej fáze rozklad vzorky prebieha za mierneho

zahrievania a postupne sa teplota zvyšuje. V prípade,že vzor-
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ka nie je úplne rozložená, predestilovaný roztok sa po mier-

nom ochladení vzorky odpustí späť do sklenenej banky a celý

postup sa opakuje, až sa získa číry mineralizát. Po skonče-

ní rozkladu sa roztok kvantitatívne preleje do odmernej ban-

ky a doplní redestilovanou vodou na definovaný objem po znač-

ku /100 ml/. Z tohto roztoku sa berie na stanovenie 0,1-5,0

ml /podlá predpokleidaného obsahu ortuti/, doplní podlá po-

treby na 5 ml redestilovanou vodou a ku roztoku sa pridá 0,5

ml redukčného činidla /20 % SnCl-/. Uvoŕnená elementárna or-

tuť prechádza v parách do absorpčněj kyvety spektrometra,kde

sa meria absorbancia Hg pri 253,7 nm. Prietok vzduchu reak-

čnou nádobkou na vyháňanie elementárnej ortuti z roztoku je

0,5 1 za minútu. Obsah ortuti sa vyhodnocuje metódou štan-

dardných prídavkov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Na stanovenie jednotlivých foriem ortuti /organicky a

anorganicky viazanej/ vo vode, sedimentoch a rybách sa apli-

kovala metóda NAGASEHO a kol. C 23 3 po úpravách:

1. zmenšila sa aparatúra na destiláciu s vodnou parou,

2. zmenšil sa návažok vzorky na analýzu a objem použí-

vaných roztokov, čo viedlo k šetreniu chemikálií a zníženiu

slepého pokusu. Na mineralizáciu destilačného zvyšku sa po-

užil postup PALUBOVEJ a kol. C24:. Po zmenách, ktorými sa

upravila pôvodná metóda sa stanovila výťažnosti destiláciou

modelových zmesí, ktoré obsahovali: 50 ng organicky viaza-

nej ortuti, 50 ng anorganicky viazanej ortuti, 2 g NaCl, 10

ml roztoku HC1 2mol/l, 2 ml redestilovanej vody.Modelová zmes

č. 4 a 5 sa pripravila len z 50 ng organicky viazanej ortu-

ti /tab. 1/.

V závislosti od koncentrácie /c/ ortuti sa zistili výš-

ky absorpčných píkov /h/ a zostrojili sa krivky h=f/c/. Me-

tódou najmenších štvorcov sa vypočítala rovnica priamky y «

= a + bx. Hodnoty kalibračných kriviek boli namerané pri



Tabulka 1

Výsledky stanovenia obsahu organicky a anorganicky viazanej Hg v modelových zmesiach

C.
zme-
si

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Množ.stano-
venej org.
viazanej Hg
/ng v 50 ml/

32,0850

48,2500

37,1795

41,5050

33,0830

40,6600

42,1850

41,8800

36,2750

*I7,225O

Výťažnosť,
org.viaza-
ne j Hg

/%/

64,17

96,51

74,36

83,01

66,17

81,32

84,37

83,76

72,55

94,51

Aritm.prie-
mer a inter-
val spoľah-
livosti

ro
m
VO

+ 1

07
2

o
CO

Množ.stano-
venej anorg.
viazanej Hg
/ng v 50 ml/

47,5200

49,7050

44,0800

-

-

48,1150

49,1000

49,8350

46,3650

49,4500

Výťažnosť
anorg.via-
zanej Hg

/%/

95,04

99,41

88,16

-

-

96,23

99,82

99,67

92,73

98,90

Aritm. priemer
a interval
spoľahlivosti

39
6

ro

+ 1

24
5

VO
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koncentrácii ortuti 3,5, 10, 15, 20 ng v 5 ml roztoku.Všet-

ky hodnoty získané počas merania štandardných roztokov pre

prípravu kalibračných grafov sa štatisticky vyhodnotili /ta-

bulka 2 a 3/.

Tabulka 2

Statistické hodnotenie výsledkov pre kalibračné grafy
k stanoveniu CH^HgCl

Rovnica priamky
y = a + bx

0,5915+0,4621x

0,5000+0,3280x

0,4870+0,2213x

0,5450+0,4300x

0,4330+0,5690x

Sa Sb

0,1748 0,0149

0,2323 0,0169

0,1867 0,0276

0,3426 0,0535

0,1586 0,0276

L/a/l,2

0,5915+0,4493

0,5000±0,7393

0,4870+0,8032

0,5450Íl,4740

0,4330+0,5047

L/b/l,2

0,4621+0,0365

0,3280+0,0640

0,2213±0,1187

0,4300±0,2302

0,5690+0,0879

Tabulka 3

Statistické hodnotenie výsledkov pre kalibračné grafy
k stanoveniu Hg_Cl_

Rovnica priamky
y = a + bx

0

0

0

0

0

,1974+0,6933x

,2593+0,6887x

,1983+0,6718x

,1236+0,6883x

,2373+0,6549x

Sa

0,2677

0,1280

0,1954

0,2446

0,1976

Sb

0,0217

0,0107

0,0159

0,0199

0,0160

L/a/l,2

0,1974±0,8517

0,2593±0,4072

0,1983+0,6217

0,1236±0,7783

0,2373±0,6287

L/b/l,2

0,693310,0691

0,6887±0,0330

0,6718+0,0500

0,6883±0,0632

0,6549±0,0510

Uvedený postup bol použitý pre analýzu vody, kalu a živočíš-

neho materiálu /tab. 4/. Na stanovenie celkovej ortuti vo vo-

de sa odpipetovalo 5 ml vzorky, ktorá bola pri odbere zakon-

zervovaná kone. HNO- a K_Cr~07. Sediment sa váži po odstře-

dení pri 3000 ot.min počas 5 mim5t a svalovina rýb sa na-

vazuje na mineralizáciu bez predbežnej iSpravy.

Z výsledkov v tab. 4 vyplýva, že prevažná časť Hg v ry-

bách a sedimentoch je viazaná v organickej forme.
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Tabulka 4

Priemerný obsah ortuti v analyzovaných vzorkách

Analyzovaný
materiál

Voda

Svalovina
rýb

Sardinky

Rybie filé

Kal

Počet
vzo-
riek

10

8

3

5

3

Množ.anorg.Hg Množ.org.Hg Celková Hg

mg. kg

0,003

0,009

0,003

0,003

0,017

0,010

0,015

0,032

0,160

0,018

0,017

0,019

0,040

SOHRN

V predloženej práci na rozdelenie a kvantitatívne sta-

novenie foriem ortuti vo vzorkách z vodného prostredia sa

používa modifikovaná Nagaseho metóda, podlá ktorej sa pri

destilácii s vodnou parou oddelí anorganická ortuť od orga-

nicky viazanej ortuti. Po úprave vzoriek sa stanoví každá

forma ortuti vo vode, rybách a riečnych sedimentoch zvlášť

metódou studených pár. Medza postrehu organickej ortuti je 3

ng v 10 ml objeme, citlivosť metódy 3 jag.kg a výťažnosť

81 %. U anorganickej ortuti je výťažnosť 96 %,citlivosť me-

tódy 0,5-1,0 jag.kg pri medze postrehu 0,5 ng v 5 ml obje-

me.
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SELECTIVE DETERMINATION OF ORGANIC AND INORGANIC

MERCURY IN AQUEOUS MEDIUM

S u m m a r y

In this paper the use of modified Nagase method for dif-

ferentiation and quantitative determination of the forms

of mercury in samples from aqueous medium is described. In

this method inorganic mercury is separated from methylmer-

cury in steam destination. In the treated samples each mer-

cury form is determined separately in water, fish and ri-

ver sediment samples with the cold vapour method. The de-

tection limit for organic mercury is 3 ng in 10 ml, sensi-

tivity of the method is 3 ug.kg and recovery 81 %.For in-

organic mercury the recovery is 96 %, sensitivity 0,5-1,0

^ag.kg and detection limit 0,5 ng in 5 ml.

Ing. O.Palušová - Ing. M.Ursínyová
VtJPL Bratislava



Stanovení hliníku ve vodách metodou AAS
s volfrámovým atomizátorem
J. Hanuéová, B. Havlík, J. Wiesnerová- IHE Praha

Hliník je jedním z nejrozšířenějších prvků zemské kůry

/7,3 %/. v přírodě se vyskytuje VÍÍ formě hlinitokřemičitanů

/živců, slíd a produktů jejich zvetrávaní/. Hliník je vždy

součástí jílů a hraje důležitou úlohu v procesech sorpčních

a iontové výměny.

Ve vodách se AI vyskytuje v rozpuStěné forme jen v ky-

selých vodách při pH pod 4. Převážně jde o hexaaquahlinitý

katión /Al(H 2O) g/
 +. Sole hliníku jsou ve vodě hydrolyzová-

ny za vzniku oxidů hlinitých. Hydrolýza hlinitých solí ve

vodách je ovlivněna vedlejšími reakcemi. Hliník tvoří kom-

plexy nejen s hydroxidovými skupinami, ale i s jinými ligan-

dy např. sírany, fosforečnany nebo fluoridy. Oxidy hlinité

jsou hydratována v závislosti na pH, teplotě a hydrodynamic-

kých podmínkách. Hlavní formou výskytu hliníku v přírodních

vodách při pH v neutrální oblasti je koloidný hydratovaný o-

xid hlinitý C18:, C16D, C13].

Ve sladkovodních i mořských vodách je AI přítomen pou-

ze v nízkých koncentracích. V okolí neutrálního pH obsah

hliníku zřídka přesahuje koncentrace několika desetin mg.

.l" 1. Průměrné koncentrace AI v říčních vodách se pohybují

okolo 0,24 mg.l"1 s rozmezím 0,01-2,5 mg.l C183. Také v

podzemních vodách se obsah rozpuštěných a koloidných forem

AI pohybuje obvykle v desetinách mg.l

Vzhledem k tonu, že v důsledku zhoršeného životního
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prostředí dochází k výskytu kyselých srážek, zvyšuje se i

geochemická mobilita AI, jak bylo prokázáno ve východních

oblastech Severní Ameriky a ve Skandinávii. Mírně zvýšené

koncentrace AI, vždy ve spojitosti s nízkým pH, mohou být

nebezpečné jak pro ryby, tak pro ostatní druhy vodních ži-

vočichů Ľ 21. MINZONI C13] prokázal negativní vliv AI na

planktonní spoločenstva, pH a formy fosforu při koncentra-

cích AI nad 10 mg.l" . Při této koncentraci hliníku došlo

k rychlému vysrážení časticového fosforu a ortofosfátu.By-

lo zjištěno, že AI má poměrně malý vliv na hydrolyzované

formy fosforu. Flokulačními účinky AI došlo prakticky k ú-

plnému vymizení planktónu. Při koncentraci AI 100 fjq.l~

byly rody Cyclops a Daphnia méně citlivé než Diaptomus. Au-

tor soudí, že mortalita zooplanktonu je způsobena toxickým

iíčinkem sníženého pH při vyšším obsahu AI.

Dalším problémem může být přítomnost hliníku ve vo-

dách, které byly upraveny čiřením síranem hlinitým. Při

správném provozu úpraven vod by se i zde měl hliník vysky-

tovat jen v desetinách mg.l . Při nevhodném dávkování a

nízkých teplotách vody by mohlo totiž dojít k dodatečnému

vylučování hydratovaného oxidu hlinitého ve vodovodní síti.

ČSN 830611 připouští u pitných vod upravovaných hlinitými

solemi až 0,3 mg.l . Toto povolené množství se však netý-

ká vody používané k ředění minerálních roztoků užívaných

při dialýze. V těchto případech by neměla koncentrace AI

přesáhnout 1Q-15 yjg.l"1. V roce 1972 C12: byl totiž zazna-

menán u uremických nemocných, odkázaných na hemodlalýzu,výs-

kyt tzv. "dialýzové encefalopatie". Bylo zjištěno,že dialý-

zová encefalopatie je způsobována hliníkem jako xenobiotic-

kým činitelem. V hemodialyzačních střediscích, kde by zaz-

namenán hromadný výskyt tímto onemocněním, byla dodatečně

učiněna opatření /úprava vody deionizací nebo reverzní os-

mózou/ ke snížení hladiny AI v dialyzačních roztocích. Rov-

něž FAGIOLI et al. C 63 uvádí, že dialyzační roztoky s kon-
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centrací nad 100 ^g.l" 1 zavinují hliníkovou eacefalopatii

a osteomalácii. Podle jejich názoru nemá též hladina AI v

dialyzačních roztocích přesáhnout 10-15 1

Fotometrická stanovení AI podle ČSN C 4:

1. s eriochromcyarinem R / ^0,05 mg.l /»

2. s aluminonem /O,05-1,00 mg.l / nevyhovují těmto poža-

davkům pro nedostatečnou citlivost analytické meze.

Z metod WHO C18:

1. 9 eriochromcyaninein R /0-0,14 m g . l / ;

2. s katecholovou violetí /0-0,3 mg.l /j

3. s plamenovou AAS - by bylo možné použít pouze třetí me-

todu s úpravou pro stanovení nízkých koncentrací AI /ex-

trakce 8-hydroxychinolinem v methylizobutylketonu/.

Emisní plamenovou spektrometrii doporučují pro stano-

vení AI v pitné vodě OTRUBA et al. C15^. Metoda umožňuje

stanovení AI v rozmezí 0,1-10/0 mg.l" 1 při přímé analýze

vzorku nebo v rozmezí 0,02-10,0 mg.l" po předchozí extrak-

ci 8-hydroxychinolinem do methylizobutylketonu.

Z dalších spektrofotometrických metod, které se použí-

vají na stanovení hliníku v povrchových vodách, možno uvést

stanovení s ferron-ortofenantrolinem. SEIP et al. í 17: vy-

hodnotil tuto metodu srovnáním se stanovením Al pyrokatecho-

lovou violetí. Byla nalezena dobrá shoda výsledků s tím, že

metoda s pyrokatecholovou violetí je méně zatížena rušivými

vlivy. Fluorimetrické stanovení s Lumogállionem /3-2,4 di-

hydroxyfenylazo-2-hydrixy-5-chlorbenzensulfonová kyselina/

pro zjištění nízkých koncentrací Al ve vodách použili HYDES

a LISS C9: a metodou lze stanovit koncentrace Al od 0,05

/ig.l" . Při porovnání této metody se stanovením Al elektro-

termickou atomizací na grafitu bylo však zjištěno, že přes-

nost fluorimetrické metody je v některých případech nejistá,

/tab. 1/. Autoři soudí, že analytické podmínky, při kterých

probíhá fluorimetrické stanovení /pH 5/ nejsou dostatečně
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Tabulka

Výsledky analýz říční vody fluorimetrickým stanovením

C9: a stanovením AAS-ETA na grafitu. Výsledky koncentrací

AI / " 1

Metoda AAS Metoda fluorometrická

Vzorek

Fischbach

Weende

Leine

pH

4,

8,

8,

6

5

1

0,45// 0,1/J

filtr

200

103

73

200

94

73

0,45/i

filtr

200

42

16,4

200

39

14,0

přísné, aby se detekoval AI přítomný ve velmi jemných jílo-

vých částicích, které jsou schopné projít použitým membráno-

vým filtrem. Metoda elektrotermické atomizace zajištuje ana-

lýzu, při které jsou stanoveny všechny formy AI, poněvadž

teplota v grafitové komůrce během atomizace je dostatečná,

aby došlo k rozrušení jílových struktur. HYDES a LISS soudí

Ľ9U, že fluorimetrická analýza stanovuje formu hliníku,kte-

rou lze nazvat "reaktivní hliník", což zahrnuje adsorbovaný

AI a AI slabě vázaný na organický materiál.

CAMPBELL et al. í21 a DRISCQLL C5: se zabývají studiem

forem hliníku s různými přístupy k tomuto problému.CAMPBELL

et al. C23 k rozřešení této otáaky použili tří hlavních o-

perací: filtraci, separaci na iontoměniči a fotooxidaci.Fi-

nálním stanovením hliníku byla elektrotermická atomizace na

grafitu. Kombinací uvedených postupů a výpočtem stanovili

tyto formy:

A. časticový filtrovatelný Al

B. celkový filtrovatelný Al

C. nevyměnitelný filtrovatelný Al /anorganický a orga-nický/

D. nevyměnitelný filtrovatelný anorganický Al
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E. vyměnitelný filtrovatelný AI

F. nevyirěnitelný organický filtrovatelný Al.

DRISCOLL C 51 k rozlišení forem Al použil dále uvedené

schéma. Stanovil:

1. celkový hliník rozpuštěný v kyselině - vzorek okyselený

na pH 1

2. celkový monomerní hliník - neokyselený vzorek se ihned

extrahuje 8-hydroxychinolinem do methylizobutylketonu

3. specielně upraveným katexem odseparovaný hliník.

Finálním stanovením AI byla plamenová AAS C H . Výpočet i

skladba frakcí jsou znázorněny v tab. 2.

Vzhledem k nutné citlivosti stanovení Al v dialyzač-

ních tekutinách a vodách potřebných k jejich přípravě se

dnes vesměs používá elektrotermická atomizace na grafitu

131, Ĺ62, Ľ191. Tuto metodu používají i někteří autoři na

stanovení Al v povrchových vodách í23, C101.

Poněvadž našemu pracovišti byl zadán úkol prověřit ob-

sah Al v ředících vodách, používaných v některých dialyzač-

ních střediscích, zvolila sa metoda elektrotermické atomiza-

ce. Na základě předchozích zkušeností C8l zvolil se místo

grafitového atomizátoru atomizátor wolframový, který pro

vzorky vody vykazoval vySSÍ citlivost i požadovanou přes-

nost.

'HJASTNÍ STANOVENÍ

Vzorkování

Vzorky byly odebírány do lahviček z umělé hmoty a oky-

Seleny HNO. na koncentraci .jřlbližně 0,15 mol.l

Zařízení

Na stanovaní byl použit přístroj Varian AA 4 s adapto-

rem WETA-80 /vSCHT Praha/. Vzorky byly dávkovány do wolfra-

mového atomizátoru v množství 5 juJL /event. 10 /vl/ mikro-

pipetou typu Hamilton s teflonovým nástavcem.Výsledky atomi-



Tabulka 2

Schematické znázornění frakcionace fórem AI í 53

to

stanovení AI

frakce AI

skladba

frakcí

celkový reaktivní hliník,rozpuštěný v kyselině

-* celkový monomerní hliník bez kyseliny

-•-katexem prošlý monomer-^*

ní hliník

lelabilní monomerní

iliník

labilní monomerní

hliník

hliník rozpuštěný

v kyselině

I
monomerní hlinitoorganické

komplexy

volný hliník

monomerní

síran,fluorid

a hydroxid

hlinitý

koloidní rpolyraerní

hliník

silné hlinitoorga-

nické komplexy



zace byly zaznamenány pomocí zapisovače TZ 4100 Labora.

Proud do hliníkové lampy byl 10 mA, vlnová délka 309,6 nm,

šířka spektrálního intervalu 0,100 nm. Podložka atomizátoru

byla při práci chlazena vodou. Atomizátor byl umístěn v i-

nertní atmosféře argonu /průtok 2,8 l.min / s ochrannou

krycí křemennou destičkou a obklopen při atomizaci difuzním

vodíkovým plamenem /průtok 0,5 l.min /.

Použité parametry atomizace:

100

200

500

1000

2700

°C
°C

°C
°C

°C

10

10

10

10

2
-1

s

s

s

s

s

Teplota čas

Sušení I

II

Termická úprava I

II

Atomizace

Rychlost ohřevu rychlá - 10 Km. s

Základní roztoky

1,000 g kovového hliníku se rozpustí v 25 ml HC1,přidá

sa několik kapek HNO . Zředí se do 1 litru deionizovanou vo-

dou. Roztok se ihned přeleje do polyethylenové láhve a ucho-

vává se v lednici.

Pracovní roztoky byly připraveny těsně před použitím

patřičným zředěním a upraveny HNQ, na hodnotu přibližně 0,15
—1mol.l • Po zředění byly ihned přelity do léhviček z umelé

hmoty. Kyseliny /HCl, HNO.,/ byly použity pouze Suprapur

Merck. Voda byla destilována ve skleněné aparatuře a deioni-

zována pomocí Elgastat B 114.

Analýza

Obsah hliníku byl odečten z kalibračního grafu sestro-

jeného vždy před měřením vlastních vzorků.Vzorky byly podle

výšky píku eventuálně vhodně zředěny tak, aby množství zjiš-

těného AI nepřesáhlo hranici 0,2 mg.1 . Pokud se přidával
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ke vzorku standardní přídavek, pak byl vzorek ředěn tak, a-

by výsledky AI byly v rozmezí O,OO5-0,l mg.l" 1, tedy v li-

neární části křivky. Každé stanovení bylo provedeno minimál

ně 3-krát, vždy po 5-6 vzorcích byl zařazen slepý a stan-

dardní vzorek. Slepé stanovení bylo odečítáno od standard-

ního i reálného vzorku.

DISKUSE VÝSLEDKU

Vzhledem ke skutečnosti, že hliník je jedním z nejroz-

šířenějších prvků na světě, má stanovení AI na úrovni g l "

vody různá úskalí. Jak dokládá tab. 3, kterou publikovali

CORNELIS a SCHUTYSER í21 podle KOŠTY Hli: znehodnocuje sta-

novení AI jeho kontaminace z ovzduší, labor, skla a chemi-

kálií, především kyselin. Zdá se tedy, že pozitivní chyby

způsobují větší potíže než ztráty zaviněné např. sorpcí.Sor-

pci možno omezit okyselením vzorků a to ihned při odběru vo-

dy na místě tak, jak předepisuje i CSN. Aby byla kontamina-

ce AI snížena na únosné minimum, byla voda na pripravia roz-

toků a ředění vzorků co možno čerstvě destilována ve skle a

deionizována přes deionizátor Elgastat B 114. Všchno labora-

torní sklo i lahvičky z umělé hmoty byly po umytí oplachová-

ny destilovanou vodou a HNO- a poté opět deionizovanou vo-

dou. Přesto v období, kdy se v naší budově prováděly staveb-

ní úpravy, bylo možné provádět analýzy pouze v noci.Zatímco

u grafitového atomizátoru působí potíže tvorba karbidů a po-

rosita grafitu, je nutné u wolframového atomizátoru počítat

s větším slepým stanovením kvůli stopám AI v použitém wol-

framu. Proto je výhodnější stanovit na novém wolframovém a-

tomizátoru nejprve jiné prvky, aby bylo slepé stanovení AI

nižší. Kvůli kontrole je důležité zařazovat stanovení sle-

pého i standardního vzorku vždy po 5-6 vzorcích, což se os-

tatně provádí i při analýze AI na grafitu.K zabránění ztrá-

ty AI ve vzorku doporučuje GUILLARD et al. C71 použití po-

měrně nízkých teplot při sušení a termické úpravě vzorku.
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Podobné podmínky se dobře osvědčily též při práci s WETA.

Tabulka 3
Zdroje AI kontaminace: spady, laboratorní sklo,
zvláště čisté kyseliny Cli:

Spad"y":
venkovní

analytická

laboratoř s
vzduchem

Laboratorní

sklo

polyetylén

teflon
polyetylén

laboratoř

s vyčištěným

C náčiní:

/LP/

/HP/

polypropylen

Kyseliny zvláště čisté:

HC1

HF

HNO 3

Obsah AI

179 jig.

8,2 ^q.

0,9 pg.

1OO jig.

100 ^g.

0,1-10

0,01-0,1

0,01-0,1

1

0,1-1

0,1-1

m"2

-2
m
m

g"1

g"1

lil

(jq

uq
^q

.den"1

.den"1

.den"1

•g"1

• Q

•q'1

.l"1

.r1
•i"1

LP - low pressure /nízkotlaký/

HP - high pressure /vysokotlaký/

Variační koeficienty byly vypočítány z 10 stanovení

pro koncentrace: 0,005 mg.l" - 21,6 %, 0,02 mg.l~ -9,1 %

a pro 0,04 mg.l - 4,8 %. V daných podmínkách laboratoře

nelze zatím dosáhnout lepších výsledků. Tab. 4 udáva výtěž-

nost hliníku přidaného ke vzorku a pohybuje se od 95-107 %.

V tab. 5 jsou uvedeny některé analýzy vod, používaných v

dialyzačních střediscích. Fotometrickými postupy podle ČSN
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Výtěžnost metody stanovení hliníku ve vodě

Ředící voda pro hemodialýzu

Tabulka 4

Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

Al /ug.l"1

40

30

32

46

50

35

60

45

AI po přidání

10 /ig.l"1

52

40

40

60

64

48

72

53

Výtěžnost

/%/

104,0

100,0

95,2

107,0

106,6

102,2

102,8

94,6

Tabulka 5

Vzorek

1

2

3

Al ^g.l" 1

před úpravou

32,0

48,0

50,0

po úpravě

6,0

5,0

5,0

by ovšem tato stanovení nebyla průkazná. Tab. 6 obsahuje d-

daje obsahu Al ve zdrojích a pitných vodách stanovené meto-

dou podle CSN s aluminonem C14 D a metodou WETA s wolframo-

vým atomizátorem. Výsledky zjištěné kolorimetrickou metodou

se přibližně shodují s hodnotami získanými metodou WETA pou-

ze v rozmezí hodnot kolem nuly. Ostatní v se výrazně liší.
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Obsah hliníku ve zdrojích a pitných vodách v mg.l
Tabulka 6
-1

Zdroj

Sázava

Trojice

Korečín

Stočhov

Kosova

hora

Hvězdička

Zělivka

Hatě

Podolí

Tábor

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

surová

upravená

Stanovení fotometrické

s aluminonem C14 D

0,06

0,23

o,oo
0,29

0,29

0,29

0,31

0,85

0,08

0,56

0,22

0,32

0,OO

0,00

0,OO

0,09
-

-

-

—

Stanovení

AAS-VÍETA

0„ll

0„08

0„04

0„10

0„09

0,10

O„23

0,13

0,03

0,17

0,08

0,16

0,01

0,02

0,01

0,03

0,30

0,28

0,35

0,65

Poněvadž v 11 případech ze 16 jsou hodnoty s aluminonem vyš-

ší, nelze použít vysvětlení HYDESA a LISSA C9:, kteří při

stanovení AI s lumogallionem a ETA zjistili, že rozdílnost

výsledků je způsobena rozrušením jílových str'iktur při vyso-

kých teplotách na grafitovém atomizátoru. Dané rozdíly mo-

hou být zaviněny spíše chemickými interferencemi při foto-

metričkem stanovení. Dále bude nutno při stanovení Äl foto-
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metricky postupovat podle stejných zásad jako při atomové

spektroskopii /odběry do lahví :s umělé hmoty,použití kyse-

lin čistoty Suprapur, specielně myté sklo/. Rozhodně tyto

výsledky nutí k zamyšlení, jak upravit stanovení AI v příš-

tí ČSN. Je pravděpodobné, že se bude jednat o stanovení

celkového AI. V blízké budoucnosti však bude nutné zabývat

se stanovením vybraných forem AI, významných z hygienické-

ho i vodohospodářského hlediska.

SOUHRN

1. Byly uvedeny údaje o výskytu, formách a způsobech stano-

vení AI ve vodách.

2. Byla popsána metoda stanovení hliníku elektrotermickou

atomizací na wolframovém atomizá toru.Stanovení lze pro-

vádět v rozmezí koncentrace AI 0,005-0,02 mg.l ve

vzorku vody.

3. Byly uvedeny výsledky stanovení AI ve vodách.
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DETERMINATION OF ALUMINIUM IN WATER WITH THE AAS

METHOD AND TUNGSTEN - TUBE ATOMIZER

S u m m a r y

1. Information are presented on the occurrence, forms and

methods of Al determination in waters.

2. A method is described for determining Al by electrother-

mic atomization on tungsten-tube atomizer.Detection li-

mit is in the range of O.OO5-O.2 mg.l" .

3. Results about Al determination in waters are given.
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Příspěvek k fotometrickému stanovení hliníku
ve vodách
D. Kysela- OHS Lučenec

Mezi analytickými metodami na stanovení hliníku vynika-

jí metody atomové absorpční spektrometrie a emisní plameno-

vé spektrometrie C13 pro svůj nízký detekční limit - asi 5

jug.l . Dále se používají fotometrická stanovení s růsmými

činidly, z nichž nejrozšířenější jsou trifenylmetanové de-

riváty /aluminon, eriochromcyanin R, chromazurol S, pyroka-

techinová violet/ Ľ 23, C 33. Ve 2. vydání Jednotných metod

chemického rozboru vod C23 jsou uvedeny fotometrické metody

stanovení hliníku ve vodách s. eriochromcyaninem R a chroma-

zurolem S s mezí stanovitelnosti 50 jig.l . Poměrně málo

jsou známé fluorescenční metody s extrémně nízkými detekční-

mi limity C4 3 a polarografické stanovení metodou diferenční

pulsní polarografie C53 s mezí stanovitelnosti 25 Aigl

V oblasti fotometrických metod se všeobecně v uplynu-

lých dvou dekádách soustředila pozornost na využití tvorby

komplexů se smíšenými ligandy /mixed ligand complexes/ C63.

Vstupem druhého ligandu do binárních komplexů kov - ligand

vznikají ternární komplexy s mnohdy velmi příznivými vlast-

nostmi. Fotometrické metody využívající tvorby ternárních

komplexů hliníku s trifenylmetanovými deriváty a ligandy ty-

pu organických zásad jsou citlivější než příslušné metody

založené na binárních komplexech. V literatuře je popsáno

množství postupů využívajících rozličné kombinace barevných

činidel a organických zásad C73, C83, C93, C103, ovšem i v
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případě konkrétních dvojic jsou někdy údaje o podmínkách

stanovení protirečivé C73, C8II, C9 3. Jednu z uvedených mo-

difikací £83 jsme využili pro jednoduché a citlivé stano-

vení hliníku ve vodách. Ukazuje se, že řada v minulosti

zejména na tomto fóru prezentovaných C113 jednozkumavkových

metod v analytice vody může být rozšířena o další rychlou

a spolehlivou metodu.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÄST

Chemikálie a roztoky

Kyselina chlorovodíková /Lachema, Brno/ 0,1 mol.l" a

5 mol.l . K přípravě byly použity normanaly.

Standardní zásobní roztok hliníku 1000 mg.. 1 :

17,59 g KAl/SO4/2 . 12 H 20 p.a. /Lachema/ se rozpustí v roz-

toku HC1 0,1 mol.l a touto kyselinou se doplní do litru.

Obsah hliníku byl kontrolován chelátometrickou titrací [123.

Uchovává, se v polyetylénové láhvi. Je dlouhodobě stálý.

Pracovní roztok hliníku 1O mg.l" , získaný ředěním zá-

sobícího roztoku HC1 0,1 mol.l byl použit k přípravě stan-

dardů v rozsahu 10-250 ,ng.l . Pracovní roztok i kalibrač-

ní standardy byly připravovány denně ředěním roztoku HC1

0,1 mol.l"1.

Směsné činidlo Is 1,6 g 2,2' bipyridylu p.a. /Lachema/

a 8,8 g kyseliny askorbové čs,L 3 /Farmakon,Olomouc/ se roz-

pustí v roztoku HC1 0,1 mol.l a doplní se touto kyseli-

nou do 100 ml. Uchovává se při teplotě 4 °C v chladničce v

polyetylénové láhvi; takto je použitelné maximálně 2 týdny.

Směsné činidlo II: 0,1080 g chromazuroluS /Merck,Darm-

stadt/ a 0,1456 g cetyltrimetylamonium bromiduč. /Lachema/

se rozpustí v roztoku HC1 0,1 mol.l~ a touto kyselinou se

doplní do 100 ml. Uchovává se ve tmě v polyetylénové láhví f

použitelnost je nejméně 4 týdny.

Octanový ústojný roztok: Roztok vzniklý smíšením 85 ml

koncentrované kyseliny octové p.a. /Lachema/ a 72 g NaOH
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p.a. /Lachema/ se doplní do litru deionizovanou vodou.Ucho-

vává se v polyetylénové láhvi. Je dlouhodobě stálý.

Použité chemikálie nebyly dále čištěny.

Přístroje

Fotometrická měření se prováděla na přístroji Spekol

/Carl Zeiss, Jena/ v základním provedení s nástavcem EK - 1

a 1 cm skleněnými kyvetami a nástavcem ER - 1 a 16 mm skle-

něnými fotometrickými zkumavkami.

K měření pH se použil pH metr OP 205 /Radelkis, Buda-

pest/ s kombinovanou elektrodou OP 808 téže firmy.

Veškeré použité laboratorní sklo bylo před použitím vy-

pláchnuto 20 % HNO, , opláchnuto deionizovanou vodou a vysu-

šeno .

Pracovní postup

Vzorky vody se odebírají do polyetylénových lahví pře-

dem vypláchnutých 20 % HNO,, deionizovanou vodou a vysuše-
— 1

ných. V laboratoři se voda upraví roztokem HC1 5 mol.l na

finální koncentraci HC1 0,1 mol.l . Přitom je třeba při-

hlédnout zejména k hodnotě kyselinové neutralizační kapaci-

ty vyšetřované vody. Takto upravené vzorky se ponechají stát

24 hodin a teprve potom se provádí stanovení.

K 5 ml vzorku nebo standardu ve zkumavce se přidá 0,1

ml směsného činidla I, dobře se promíchá a nechá nejméně 10

minat stát. Potom se přidá 0,15 ml směsného činidla II, pro-

míchá se a ihned se přidá 1,45 ml ústojného roztoku a opět

se řádně promíchá. Po 40-60 minutách se měří absorbance v 1

cm kyvetách při vlnové délcr 525 run proti deionizované vodě.

Hodnota slepého pokusu /roztok HC1 0,1 mol.l" a činidla/

se odečítá. Standardy i vzorky se zpracovávají ve dvou pa-

ralelkách.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Optimální molární poměr chromazurol S /CAS/ : hliníku
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pro tvorbu komplexu je 4:1 - 12:1 C 7:. Komplex vytvořený v

tomto rozmezí molárních poměrů má maximum absorpce při 640

nm. Při větším nadbytku CAS vůči hliníku /tedy v oblasti níz-

kých koncentrací hliníku/ dochází k mírnému posunu maxima

absorpce k nižším vlnovým délkám o 5-15 nm. V praxi to zna-

mená, Že měřením absorbancí kalibračních standardů při 640

nm C83 se získá kalibrační graf s nelineární spodní Částí,

jejíž nelinearita se začíná překročením poměru CAS : hliní-

ku 12 : 1. To ovšem znamená značné snížení přesnosti měření

v oblasti nízkých koncentrací hliníku. Naproti tomu měřením

při 625 nm, jak doporučují autoři práce C7:, se získá kali-

brační graf lineární od 0-250 Jig.l . Při vyšších koncentra-

cích se už kalibrační graf zakřivuje, ovšem přesnost měření

vysokých absorbancí /A">l,0/ na přístrojíchs analogovým vý-

stupem je stejně omezená, a tak vzorky s vyšším obsahem hli-

níku se zpracovávají až po ředění. Nadbytek CAS vůči hliní-

ku dále ovlivňuje i reakční kinetiku /obr. 1/. Zatímco ab-

sorbance standardů ze spodní části kalibračního grafu dosa-

huje maxima po 3-10 minutách, pro vyšší koncentrace je doba

potřebná pro dosažení maxima absorbance asi 30 minut.Vytvo-

řený komplex je stabilní mezi 30. a 120. minutou od přidání

octanového tlumiče. V této době je nutné vykonat fotometric-

ká měření. Po 2 hodinách se komplex pomalu a nereprodukova-

telně rozkladá. Změny teploty v intervalu 20-90 °C neovliv-

ňují měřené absorbance C7D.

Koncentrace cetyltrimetylamonium bromidu /CTAB/ výraz-

ně ovlivňuje citlivost stanovení, chápanou jako směrnici ka-

librafcního grafu. Při nízkých koncentracích CTAB dochází ke

vzniku zákalu a zvyšování koncentrace nad optimální finální

hodnotu /asi 100 .umol.l / se projevuje snižováním absor-

bancí. Tato skutečnost se vysvětluje blokováním funkčních

skupin, jinak schopných reakce s hliníkem,v molekule barev-

ného činidla /CAS/, organickou zásadou. Přitom ovšem koncen-

traci obou složek směsného činidla II nelze libovolně měnit,

protože jejich roztoky v roztoku HCl 0,1 mol.l jsou jen o-
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ill

Obr. 1 Časová závislost absorbance ternárních komplexů hli-
ník - CAS - CTA pro různé koncentrace hliníku
1 - 0,05 mg.I" 1, 2 - 0,10 mg.l"1, 3 - 0f15 mg.l

 1,
4 - 0,20 mg.l" 1, 5 - 0,25 mg.l-1

Spekol, 16 mm fotometrické zkumavky.
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mezeně mísitelné; zvýšení koncentrace CAS nad určitou hrani-

ci při konstantní koncentraci CTAB vede k vypadnutí CAS z

roztoku.

Složení ternárního komplexu AI - CAS - CTAB bylo sta-

noveno metodou spektrofotometrické titrace C 7 D jako 1:2:4.

Komplex vytvořený za podmínek optimálních pro analytické sta-

novení má ovšem v důsledku použitého velkého nadbytku CTAB

větší obsah CTAB než uvedené stechiometrické složení.

Podobně jako u ostatních fotometrických metod stanove-

ní hliníku je i zde nutno zabezpečit pH prostředí optimální

pro tvorbu komplexu. Podle našich zkušeností je optimální pH

6,0 ± 0,2. Jeho nastavení bez použití tlumivého roztoku je

značně pracné /vyžaduje potenciometrickou kontrolu/ a tím

pro sériovou práci nevhodné C11. Z běžných tlumivých rozto-

ků je nutno vyloučit použití citronanových a fosforečnano-

vých ústojů, protože vlivem komplexačního účinku uvedených

aniontů na hliník dochází k snižování absorbancí ternárního

komplexu. Použít je možno octanové, nebo urotropínové tlu-

miče; rozdíly mezi nimi jsou jen v hodnotě slepého pokusu,

která je ovlivněna čistotou chemikálií použitých k je]ich

přípravě- Zatímco urotropínové iSstojné roztoky je možné po-

užít bez předběžného čištění, příprava octanových lis to jů vy-

žaduje použití čištěných preparátů octanu sodného.Toto pla-

tí i pro octan sodný p.a. z produkce Lachemy Brno, který se

ukázal jako naprosto nevhodný pro použití v uvedené metodě.

Použití nečištěných octanových preparátů by mělo být zváže-

no v případě potenciometrického stanovení fluoridů s použi-

tím octanových tlumičů TISAB. Octanový ústoj s relativně níz-

kou hodnotou slepého pokusu je možné připravit z koncentro-

vané kyseliny octové p.a. a pevného NaOH p.a., jak je uve-

deno v postupu.

Trojnásobná hodnota směrodatné odchylky slepého poku-

su představující spodní mez stanovitelnosti je pro popsanou

úpravu 5 ,ug.l , tedy v dobré shodě s literárními údaji C 8 3
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a je na úrovni atomové absorpční spektrometrie a emisní pla-

menové spektrometrie, ovšem s použitím nepoměrně jednodušší

a tím i levnější instrumentace. Další snížení meze stanovi-

telnosti je možné použitím některé prekoncentrační metody,

např. extrakce hliníku 8 - hydroxychinolínem.

Stanovení je rušeno četnými kovy, poměrně řídce se vy-

skytujícími v přírodních vodách ve větších koncentracích

/Be, Ga, In, Se, U, TI, Zr, V a vzácné zeminy/. Z běžně se

vyskytujících kovů ruší jen měa a železo. Jejich interferen-

ce se eliminuje přídavkem nadbytku kyseliny askorbové a 2,2'

bipyridylu /směsné činidlo 1/ ke vzorku před přídavkem ba-

revného činidla. Tento přídavek nemá žádný vliv na absorban-

ci komplexu hliníku. Takto je možno tolerovat železa maxi-

málně 1,4 mg.l"1 a mědi 1,6 mg.l' 1 C8:.

Z běžně se vyskytujících aniontíi neruší sírany, dusič-

nany a chloridy ve vysokých koncentracích; také fosforečna-

ny možno tolerovat až do desetinásobku normou ČSN 83 0611 pro

pitnou vodu maximálně přípustné koncentrace.Fluoridy a šta-

velany snižují absorbanci komplexu hliníku lineárně v zá-

vislosti na své koncentraci, takže je možné do určitých hod-

not pracovat metodou kalibračního grafu se standardními pří-

davkami uvedených aniontů C 3D. Citronany od koncentrací 1OO

,umol.1 inhíbují vznik komplexu hliníku C83.

Popsaná metoda se ověřovala standardními přídavky hli-

níku v rozsahu 40-100 ̂ ig.l" do 30 různých vod s obsahem hli-

níku 23-156 jag.l"1. Výtěžky se pohybovaly od 92,3 do 105 %.

Relativní směrodatná odchylka určená pro 10 paralelních sta-

novení v 10 různých vodách s průměrnou koncentrací 0,043 mg.

.l" 1 byla 8,7 %; podobně určená relativní směrodatná odchyl-

ka pro vzorky s průměrnou koncentrací 0,098 mg.l byla 4,6

%. Přesnost stanovení je pochopitelně silně ovlivněna repro-

dukovatelností dávkování malých objemů činidel.

Metoda nalezne uplatnění při kontrole úpraven vody,kde

se hliník přidává do vody jako flokulační činidlo, dále při
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sledování obsahu hliníku v povrchových vodách,kde vysoký ob-

sah hliníku při současném nízkém pH může zapříčinit úhyn ryb

C13H. V literatuře je popsána i klinická aplikace metody při

sledování kvality vody používané na hemodialýzu C8l. Metoda

je použitelná i v průtokových systémech.

SOUHRN

Je popsána rychlá zkumavková metoda pro fotometrické sta-

novení hliníku v pitných a povrchových vodách využívající

tvorbu ternárního komplexu mezi hliníkem, chromazurolem S a

cetyltrimetylamonium bromidem. Mez stanovení je asi 5 ng.l ,

což je lepší než ve standardní metodě podle ČSN. Kalibrační

graf je lineární v rozsahu 0-250 jag.l . Metoda je vhodná pro

automatizaci a je použitelná i v průtokových systémech.
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CONTRIBUTION TO THE PHOTOMETRIC DETERMINATION

OF ALUMINIUM IN WATERS

S u m m a r y

A rapid one-tube method is described for the photome-

tric assay of aluminium in potable and surface waters using

the formation of the ternary complex between aluminium,Chro-

me Azurol S and cetyltrimetylammonium bromide. The detection

limit is about 5 jig.l and it is better than in the stan-

dard method according to CSN. The calibration graph is li-

near over the range 0-250 jug.l . The method is suitable

also in flow - through systems and for automation.

Ing. DALIBOR KYSELA
QHS Lučenec



Vzácne zeminy v přírodních vodách
a jejith vzájemné korelace
V. Nevoral—VÚ balneologický Mariánske Lázně

Při hodnocení spektrálních analýz odparku minerálních

vod jsme v některých vzorcích našli stopy yterbia a ytria.

Obsah yterbia se pohyboval na hranici citlivosti spektrální

analýzy, ytria bylo asi o půl řádu více.Oba tyto prvky pat-

ří do skupiny chemicky velmi podobných prvku,obecně nazýva-

ných vzácné zeminy. K nim náleží skupina lanthanoidů, což

jsou prvky o atomovém čísle 57 až 71 a dále skadmiura a yt-

rium. Velká chemická příbuznost je způsobena stejnou elek-
2 6

tronovou konfigurací vnějších orbitu 5s , 5p /někdy také
o

5d/ a 6s ; odlišují se různým počtem elektronů v orbitu 4f.

Vnější orbity Se jsou 3d a 4s a u Y potom 4d a 5s .

Historický název celé skupiny neodpovídá skutečnosti,

nebot vzácné zeminy jsou v přírodě poměrně dosti zastoupeny,

avšak obvykle jsou velmi rozptýleny. V minerálech se všechny

kromě promethea vyskytují pohromadě; v některých např. mona-

zitu převládají lehké zeminy podskupiny ceru, v jiných např.

xenotimu se více vyskytují těžké zeminy podskupiny ytria.Po-

měrně rovnoměrně jsou vzácné zeminy zastoupeny v gadonilitu

nebo euxenitu Ľ13. Z hornin přechází stopy vzácných zemin

postupně do vody a rostlin a potravou také do lidského orga-

nizmu C2:. Jejich fyziologické účinky nejsou dosud přesně

známy; přehled prací, věnovaných této problematice uveřejnil

nedávno ELLIS C 3D.

Také údaje o výskytu stop vzácných zemin ve vodách jsou



82

pouze ojedinělé. Stopy lanthanu, praseodymu a neodymu byly

prokázány v odparku některých thermálních vod hmotovou spek-

trometrií C4:. Po zkoncentrování katexem Chelex 100 bylo v

říčních vodách Japonska nalezeno La neutronovou aktivační a-

nalyzou kolem 0,1 ^/g.l" , Sm 0,01 /jg.l , Eu 0,004 ^g.l" 1

1a Dy 0,004-0,007 ^g.l" 1 C53. V silně kyselých thermálních

japonských vodách nalezli autoři C 6: Se 0,5-3,3 /jg.l~~, La

1/2-5,7 ^/g.l~ , Sm 0,8-2,6 /yg.l"1 a Eu 0,2-0,6 j/g.l"1.

STANOVENÍ STOP VZÁCNÝCH ZEMIN VE VODÁCH

V závislosti na použité metodě nalezli autoři uvede-

ných prací pouze některé vzácné zeminy ve vodách. Ke stano-

vení všech prvků této skupiny byla vypracována metoda C 7:,

C83, která využívá ke zkoncentrování jejich velkou afinitu

k silně kyselému katexu Dowex 50W x 12. Po separací ostat-

ních složek se vzácné zeminy rozdělí ionexovou chromatogra-

fií elucí kyselinou or-hydroxyisorcáselnou a stanoví spektro-

fotometrícky se xylenolovou oranží a cetylpyridiníum bromi-

dem. Spektrofotometrická metoda je velmi citlivá, nebot de-

kadické melární absorbenční koeficienty těchto komplexních
4 4

sloučenin se pohybují od 5,3.10 do 13,8.10 .

Vysoká citlivost závěrečného stanovení p možnost zpra-

cování i relativně velkého objemu vzorku dovolují stanovit

i velmi malé koncentrace vzácných zemin. Průměrné hodnoty

dvou stanovení obsahu vzácných zemin ve vodách 23 zdrojů

jsou uvedeny v tab. 1. V závislosti na koncentraci makrokom-

ponent se objemy analyzovaných vod pohybovaly obvykle od 25

do 100 1. Pouze u vod z ostravské lokality byl pro vysoký o-

baah solí objem vzorku kolem 12 1. Velmi nízká mineralizace

vody z prameniště Dyleří dovoiila zvýšit objem vzorku až fla

26O 1 a snížit tak mez stanovltelnosti.

Vypočtené hodnoty průměrných koncentrací vzácných ze-

min ve vodách odpovídají přibližně jejich průměrným obsahům



Obsah stop vzácných zealn v přírodních vodách
Tabulka I

C.

1

2

3

4

5

6

7

B

9

1O

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

X

2k

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.o

.o

.0

.o

.o

.1.

.0,

.0,

.0,

-0,

• 1,

.0,

• 0 ,

• 0 ,

o,

5,

Sc

,O39

,O91

,068

,O4

106

2B4

119

092

396

,62

385

28

56

096

01

476

133

198

37

91

214

34

05BB

342

1

Y

0

0

o

o

o

0

0

0

1

2,

3,

2,

3,

1,

2,

1,

O,

0,

0,

6,

O,

0,

0,

1,

97

012

050

048

028

147

026

72

66

96

6O

86

03

49

08

Ol

336

39

48

02

137

IB

02A

229

26

O

0

O

O

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

La

.25

,01O

,O72

,OO8

,006

,012

,010

,198

,38

,08

36

18

224

264

099

144

064

068

081

59

010

•4

0O9<

íai

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0,

0,

0,

4,

0,

0.

0,

o.

Ce

,652

,014

,158

,O14

,018

,024

,024

,518

68

,11

16

55

78

856

339

2 66

065

112

118

54

42

O4

0103

478

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

0,

0

0,

0,

0.

5.

Pr

,055

,006

,019

,006

,OO4

,024

,008

,066

,098

,03

19

091

122

092

060

026

Ol 6

018

016

792

026

03

0028

078

2

O

C

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0,

0

0,

0,

0,

5,

0,

0,

0,

0,

Nd

,3O8

,050

,090

,058

,077

,016

,046

,427

59

26

3O

71

96

812

477

192

O74

110

148

28

131

20

0193

563

22

0

0

O

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

O

0,

1,

0,

0

0,

0,

6,

Sa

,067

,OO5

,014

,OO«

,004

,032

,0O6

,102

,146

14

40

21

29

162

166

034

022

019

024

61

01B

Ol

0040

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

0

0,

0,

0,

0,

Bu

,020

,0O4

,OO 5

,OO1

,O00

,022

,OO6

,035

,044

,04

,12

,059

O82

034

O5O

010

006

002

014

411

011

00

0014

04 2

99

Nalezeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

0,

0,

1,

0,

0,

0,

0,

5,

Gd

,091

,010

,027

,006

,002

,039

,014

,122
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029
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,30
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,OO5

,OO0
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O81
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047
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013

OO2

284
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OO

OOOO

041

1

0
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0

0
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0
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0

0

0

0

0
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0,

0,

0,
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030
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016
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0
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0
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073

054
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019
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OOO
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OOOO

020
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Celkem

2

0

0

0

0

0

0

2

4

5

9

6

7

4

5

2,

0,

1,

1,

2i,

0,

0,

0,

.10

,726

,239

,539

,251

,269

,852

,287

,619

,6*0

48

7«1

413

870

344

408

481

881

078

418

»94

683

94

1514

00
U)
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Doplňky k tabulce 1

e.
i.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

X
Zk

MÍStO

Dolní Kramolin

Jáchymov

Jáchymov

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Korunní

Kyselka u K. Varů

Lázně Kynžvart

Lázně Kynzvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

OKR, dul J. Sverma

Poděbrady

Polanka nad Odrou

Prameniště Dyleň

Zdroj

Il-sano

Běhounek

Curie

Sadový

Vřídlo

BJ - 5

V - 5

Richard

S - 2

Vincentka

Ambrož I

Ambrož II

Ambrož III

Excelsior

Karolínka

Křížový IV

Lesní

Rudolf 1 + 2

Rudolf starý

Odvážkův překop

BJ - 13

NP - 758

jeden ze zdrojů vody
M. Lázní

průměrná hodnota

procentické zastoupení vzácných zemin
v zemské kůře dle C11 ľ).

v zemské kůře. Zde a stejně i ve vodách se zastoupení vzác-

ných zemin zvyšuje v pořadí thulium, lutecium a terbium. V

analyzovaných vodách jsou na rozdíl od zemské kůry méně zas-
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toupeny zeminy podskupiny ceru a proto obsah ytria převyšu-
je koncentraci ceru.

Celkový obsah vzácných zemin se ve sledovaných vzor-
cích pohyboval od 2.10 do 3.1O~5 g.l .Nejvíce bylo nale-
zeno v důlní vodě z Ostravy, minerálních vodách z Marián-
ských Lázní a okolí a z Luhačovic. Nejméně vzácných zemin
se našlo v pramenité vodě zdroje Dyleň, který slouží k zá-
sobování Mariánských Lázní pitnou vodou.

KORELACE OBSAHU VZÁCNÝCH ZEMIN

Vzájemná závislost koncentrací vzácných zemin ve vo-
dách byla sledována výpočtem korelačních koeficientů podle
obecně používaných vztahů c 93. Současně byly vypočítány ta-
ké regresní koeficienty a a b pro lineární závislost o-
bsahu jedné vzácné zeminy na jiné. Hodnoty korelačních koe-
ficientů, uvedené v tab. 2 ukazují velmi těsnou korelaci
zejména mezi obsahy sousedních zemin. Obr. 1 ukazuje lineár-
ní závislost koncentrace terbia na obsahu gadolinia; obr.2
ukazuje stejnou závislost pro pár ytrium-erbium.Pro ostatní
vzácné zeminy byly získány podobné vztahy.

S rostoucím rozdílem v atomovém čísle sledovaného *ru
vzácných zemin hodnota jejich korelačního koeficientu k̂ «.dá.
V ojedinělých případech, např. pro pár skandium-lutecium ne-
bo lanthan-lutecium již vzájemná závislost není statisticky
významná.

Hodnoty korelačních koeficientů mezi obsahy ytria a os-
tatních vzácných zemin potvrzují geochemickou podobnost to-
hoto prvku s těžkými lanthanoidy. NejtěsnejSi závislost by-
la nalezena pro pár ytrium-erbium. Je zajímavé, že iontový
poloměr právě erbia /r = 0,0881 nm/ se nejvíce blíží ionto-
vému poloměru ytria /r s 0,088 nm/ C103. Velmi těsná je ov-
Sem i korelace mezi ytriem a dysprosiem popř. yterbiem. U
skandia byla zjištěna velmi těsná korelace s obsahy gadoli-
nia, terbia a dysprosia.



Korelační koeficienty mezi koncentrací párů vzácných zemin ve vodách Tabulka 2 00

os
Me

Se 0
Y
La
Ce
Pr
Kd

Srn

Eu
Gd

Tb

Dy
Ho

Er
*i

Yb

Y

,810

La

0,811

0,809

Ce

0,809

0,826

0,992

0

0

0

0

Pr

,844

,820

,982

,992
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0,

0,

Nd

847
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985
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0,
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Srn
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856
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Eu
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865

967
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0,
0,

0,

0,

0,

0,

Gd

881

920

950

962
972
977
988

990

O

0

0

0

0

0

0
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,889
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,950

,960

,978

,980
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,994
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965
970

0,

o,
o,
0,

0,
0,

o,
0,

0,

0,

0,

0,

Er

728
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Tm

524

849
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0

0

0

0

o,
o,
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,680

,930

,659

,703
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,494
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820

929
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Crb-0,f68C9á-0,0003

Obdobné výpočty ukázaly, že celkový obsah vzácných ze-
min nezávisí na koncentraci vodíkových lontů /r^ = 0,35/,
hydrogenuhlicitanu /r^ • - 0,19/ a na hmotnosti odparku vo-
dy po vysušení při 180 °C /rk • - 0,26/.
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SELTENE ERDEN IN NATURVíÄSSERN UND I HRE

GEGENSEITIGE KORRELATION

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Gehalt der Seltenen Erden wurde in 23 verschiede-

nen Naturvrässern quantitativ ermittelt. Die gefundenan Men-

gen einzelner Seltener Erden liegen im Bereich von 10~

bis 10 g.l~ • Die Werte der Korrelationkoeffizienten hin-

weisen auf enge Zusanmenhänge der Konzentrationen der Sel-

tenen Erden in Wässern.

RNDr. VLADIMIR NEVORAL, CSc.
Výzkumný ústav balneologický, Mariánské Lázně



Problematika informativních stanovení ve vodách
tj. Bouda, L Letnička, E. Michenková-OHS Hodonín
B. Pokorný — Lachema n. p. Brno
J. Sponar— KHES Brno

Rozsah základního, rozšířeného a úplného rozboru je u-
veden v ČSN 83 0612 - Provozní kontrola jakosti pitné a ú-
žitkové vody ve vodárenství. V roce 1982 byl zpracován - pra-
covní skupinou pro chemický rozbor vod při poradním sboru
hlavního hygienika ČSR pro laboratorní vyšetřovací metody v
hygieně - návrh kritérií stanovení četnosti a rozsahu kon-
trolních rozborů pitných vod použitelný v laboratořích hy-
gienické služby C313. V 1. pololetí 1986 byl rozpracován ná-
vrh metodického pokynu hlavní hygienicky ČSR"Zásady pro běž-
ný hygienický dozor na zásobování pitnou vodou1} který defi- .
nu je rozsah a četnost vyšetření v návaznosti na uvedenou ČSN.

V závěrečné zprávě hlavního úkolu hygienické služby se
navrhuje povolit použití rychlých orientačních testů - jsou
také součástí zprávy C313 - pro základní, zkrácený rozbor
pitné vody z ekonomických důvodů všude tam, kde není nutno
doložit rozbor přesným stanovením podle ČSN 83 0520. Rychlé
orientační testy se doporučují používat v případě pracněj-
ších rozborů opakujících se s vysokou četností/chloridy,du-
sičnany, dusitany, amoniak, fosforečnany, sírany, zákal,že-
lezo, vápník, hořčík a j./. Jsou vhodné kupř. při účelových
rozborech vod, kde poskytnou z požadovaného hlediska nato-
lik dostačující informace, že mohou nahradit složitější a-
nalytická stanovení, která jsou pro svou náročnost z ekono-
mického hlediska nevýhodná.
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Vývoj metod pro stanovení fyzikálně-chemických ukaza-

telů ve vodách směřuje jednak k využívání moderní přístro-

jové techniky Ľ173, H233, C283, C3O3, zvláště při záchytu

organického znečištění /plynová, kapalinová chromatografie,

hmotová spektrometrie a j./, na straně druhé však usiluje o

zavedení analytických postupů, dostupných většině laborato-

ří. Oba směry charakterizuje zásadní snaha postupy zjedno-

dušovat, případně automatizovat. V tomto smyslu nabývají pak

stále většího významu rychlá orientační stanovení,jak doka-

zuje rostoucí počet prací s touto tematikou a komerční zá-

jem o rychlotesty ve světě.

Nejvýhodnější zůstávají pro informativní stanovení stá-

le postupy kolorimetrické. Měření barevné intenzity látky s

činidlem lze provést screeningově pomocí papírků Merckoquant

C 21:, se kterými máme dobré zkušenosti zvláště u stanovení

dusičnanů C12:. Podařilo se nám podobné papírky vyrobit C103

a od roku 1985 jsou pojaty do programu firmy Lachema Brno.

Polokvantitativní hodnoty lze také získat vizuální ko-

lorimetrií srovnáním se škálou Visocolor C23 a Aquaquant C 213

nebo komparátory Hellige C173, Lovibond C24D a Mikroquant

Ľ213. V některých souborech Aquaquant C213 a Indrimetr [183

je kolorimetrie doplněna i několika titračními metodami.

V posledním období se obrací programy hydrochemicky zná-

mých firem k vývoji fotometrických měření a k nim potřebných

přístrojů, které dávají jak v terénu, tak v laboratoři rych-

lé kvantitativní výsledky.

Jsou konstruovány fotometry s možností připojení na sít

i baterie, např. MOM C223, Lange C193, Merck L213,Nanocolor

!I2GJ, LDC C28D, Bausch-Lomb mini 20 C273 a s příslušnými se-

ty na stanovení řady látek. Nejdále ve vývoji tohoto pro-

gramu jsou testy Lange C193, často s práškovým činidlem pří-

mo v odběrové zkumavce, která současně slouží jako .něřící

kyveta. Podobně jsou upraveny sety Nanocolor c203. Merckovy

Spectroquanty C213 přecházejí postupně na semimikroprovede-
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ní s možností automatizace. Merck připravuje odrazový foto-

metr C211, kterým bude možno přímo v terénu kvantitativně

vyhodnotit zbarvení některých papírka Merckoquant a také no-

vé sety na těžké kovy.

Zatím co v roce 1971 neobsahovaly americké standardní

metody /ASM/ automatická fotometrická stanovení, je jich ve

vydání v roce 1980 uvedeno již šest. Environmental Protec-

tion Agency 1979 C223 doporučuje automatickou fotometrii již

pro dvanáct stanovení. V nedávné době uvedla na truh švéd-

ská firma Tecator C253 relativně jednoduchý automatický prů-

tokový fotometr Fiastar 5020 zatím pro 15 stanovení ve vodě,

půdách, plodech a nápojích s kapacitou až 300mikrovzorků za

hodinu. Počet druhů firemních stanovení se pohybuje zhruba

kolem třiceti a pokrývá prakticky rozsah základního chemic-

kého rozboru vod. Mají většinou perfektní výběr spolehlivých,

progresivních a hospodárných metod i přístrojů s přesnou do-

kumentací. U nás se některé Bio-La-Testy Lachema C 263 např.

železo, měď,, chloridy, fosfor, vápník, hořčík a močovina da-

jí s malými úpravami použít i pro analytiku vody. V příloze

1 uvádíme přehled běžnějších činidel používaných v rychlo-

testech s citací pramenů, i když jsme do ní nemohli zahr-

nout menší firmy činné v oboru C 303.

Sami jsme začali před sedmi lety pracovat na vývoji me-

todik, které by splňovaly požadavky na rychlost, přesnost,

jednoduchost a hospodárnost a byly přitom citlivé a selek-

tivní C153. Snažili jsme se, aby vycházely z malého množ-

ství vzorku, byly jednozkoumávkové a používaly co nejmenší

počet stálých činidel někdy směsných v práškové C23, :6 3 ,

C83, Ľ213 nebo tabletové C103, C243 formě s dlouho stabil-

ním zbarvením. Postupně jsme zveřejnili semimikrostanovení

dusičnanů se salicylanem sodným C143 a práškovým činidlem

C103, dusitanů s nekancerogenním pevným činidlem sN-/l-naf-

tyl-ethylendiamindichloridem/ d23, C63, chloridů se sulfo-

kyanidem rtutnatým C23 L53, fosforečnanů s molybdátpvana-
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dátovým činidlem Ľ4 3, mědi a železa sulfonovaným bathocupro-

inem a bathofenanťrolinem Clu, manganu formaldoxinem Ľ1LD,

síranů pevným chloridem barnatým C83, hořčíku magonem C9D,

vápníku glyoxal-bis-/2-hydroxianilem/ C111 a močoviny dia-

cetylmonoxinem C33, ill. Statistické a korelační ověření by-

lo u všech metod příznivé, byly postupně publikovány a zkou-

šeny na dalších pracovištích. Vzhledem k tomu byly v rámci

hlavního úkolu hygienické služby jednáním pracovní skupiny

pro chemický rozbor vody při poradním sboru hlavního hygie-

nika v Havířově, Kladně, Roztokách a Mezné doporučeny hlav-

nímu hygienikovi ČSR ke schválení.

SOUHRN

Zkušenosti s deseti vlastními semimikrometodami potvr-

zené řadou zahraničních údajů, především od firmy Merck, u-

kazují dnes již jasně, že v možnostech rychlotestů bude sta-

novení téměř celého spektra látek základního chemického roz-

boru vody. V přesnosti, citlivosti a selektivitě se při nej-

menším vyrovnají normovaným metodám a podstatně je předčí v

rychlosti, jednoduchosti a úspornosti. Jsou vhodné k auto-

matizaci, použitelné v laboratoři i v terénu a jen nepatrně

zatěžují svými reakčními zplodinami životní prostředí.
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ZUR PROBLEMATIK DER INFORMATIVEBESTIMMUNGEN

IM GEWASSER

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Erfahrungen mit zehn eigenen Semimikromethoden, be-

stätigten gleichzeitig durch mehrere ausländische Angaben,

zeigen heute eindeutig, dass die Schnellteste perspektiv fast
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den ganzen Umfang der laufenden Analysen von Wasserinhalt-

stoffen beherschen. Die Schnellteste in derzeitigen Anordnung

entsprechen in ihrer Genauigkeit, Empfindlichkeit und Sele-

ktivität den normativen Methoden, bieten aber seine Ergebni-

sse schneller, einfacher und sparsamer dar. Sie eignen sich

zur Automatisation, sind brauchbar im Laboratorium und Ter-

rain und belasten mit seinen Reaktionsprodukten nur sehr we-

nig die Umwelt.

+ Dr. J. BOUDA - Ing. E. MICHENKOVÄ - Ing. L. LETNIČKA
OHS Hodonín
PhMr.RNDr. JAROMÍR SPONAR
KHS Brno
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Příloha 1

Běžnější činidla ve fotometrických rychlotestech

amoniak Nessler [163, [173, [183, [193, [273, [293, in-

dofenol c20:, [213, [223, [233

dusitany kys. sulfanilová - naftylamin [173, [183, [193,

[20], C223, C233, C27D, kys. sulfanilová - naftyl-

etylen-diamin - práškové činidlo C2ľl, [63, C213

[223

dusičnany brucin [173", [243, kys. fenoldisulfonová [163,

C24D, salicylan C143, c213, nltrospectral /di~

fertylamin/ C213, po redukci zinkem C103, Ľ193,

C 213, kadmiem C 203, C 213, C 253, hydrazinsulfá-

tem C223, kys. sulfanilová-naftyletylendiamin

C103, C213, :243, C253, indol [193

fenoly 4-nitroanilin C193, C203, C223, aminoantipyrin

C213, C293

fosfor vanadáto-molybdátové činidlo C43, C163, C173,

C193, C2O3, C223, C233, C253, [263, molybdátové

činidlo [163, [173, [183, [203, [213, [223, [233,

[243, C253, [273

hliník eriochromcyanin R [193, [203, chromazurol [173,

hematoxylin [163, [243

hořčík titanová žlut [213, [243, magonsčinidloNann-Yoe

[93, [193, [263

hydrazin 4-dimetylaminobenzaldehyd [163, [173, [183, [193,

[243, zinospectral [213

chlor dietylfenylendiamin [163, [173, [193, [203, Q43,

[273, C283, C293, o-tolidin [173, [183, [243

chloridy sulfokyanid rtutnatý a železo [23, [53,[163,[173,

[203, [213, [233, [243, [253, [263, zákal s chlo-

ridem stříbrným [193
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Příloha 1 - pokračování

chrom difenylkarbazid Ľ163, C173, C183, C193, :2O3,

C213, C223, H233, C243, C273, C283

kadmium dithizon C163, C19 3, C 203, C 24D

kobalt nitroso-R-súl C193, C 24 D

křemík molybdátové činidlo C163, C173, C193, C2O3, :213

C243

kyanidy kyselina barbiturová-pyridin C19H, C2O3 , C21],

C233

kyslík /CBS/ dichromátová metoda C16:, C171, C193, C203,

C223, Ľ233

mangan formaldoxim C133, C163, C173, C193, C2O3, C.213,

C223, C233, C243, perjodát [27:, persulfát C283

mě3 bathocuproin disulfonová kyselina C13, C193,C223,

C 263, cuprison C173, C 203, C 213, cuprethol C 273

nikl dimetylglyoxim C163, C173, Ľ193, C213, C243, di-

acetyldioxim C203

dithizon C193, C 203, C 243

dithizon C193

olovo

rtufc

sírany zákal s chloridem barnatým C163, C173, C253,C273,

v pevném stavu C83, C193, C203, chĺoranilan bar-

natý C243, jodičnantanin C213, barnatý komplex s

metylenovou modří C 223

stříbro dithizon C193

tenzidy an.-metylenová modř C163, C193, C203, C243, kat.

-bromfenolová modř C 203

thalium brilantní zeleň C193

vápnik glyoxal-bis-/2-hydroxyanil/ C113, C193, C263,mo-

difikovaný do stabilní formy jako calcospectral

C 213, o-kresolftalexon C253, C263
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Příloha 1 - pokračování

zinek zincon C193, C 203, komplex s brilantní zelení

[213, [243

železo bathofenantrolin disulfonová kyselina [13, [163,

[223, [243, [263, o-fenantrolin [173, [183,[213,

[243, tripyridyltriazin /ferrospectral/ [173,

C21D, C253



Možnosti využitia spektrometrie
s indukčné viazanou plazmou pre analýzu vôd
J. Kubová, E. Pláko- GO UK Bratislava

Identifikácia a stanovenie látok obsiahnutých vo vodách

sú nevyhnutnou podmienkou pre hodnotenie kvality vody a mož-

nosti jej využitia.

Analýza vody Vyžaduje nielen spoľahlivé, ale aj rých-

le st&novenle velkého počtu zložiek v mnohých vzorkách ana

základe Ich zhodnotenia sa potom navrhujú opatrenia pre o-

chranu zdrojov vody, resp. návrh požadovanej úpravy vody,

čistenia odpadových vôd a pod.

V chémii vody majú velký význam predovšetkým mnoho-

zložkové metódy, aj keď treba vždy prihliadať na to, či spo-

ločenská objednávka, prístrojové možnosti a ekonomické pa-

rametre sú v zodpovedajúcom pomere k využitiu získaného vý-

sledku.

Aj keď sa v súčasnej dobe značná část analytiky vody

zaoberá organickým znečistením, anorganické zložky tvoria

dominantnú úlohu pri charakterizovaní typu vody.

Najpoužívanejšie metódy pre prvkovú analýzu vôd možno

rozdělit do 6 hlavných skupín Cll:

1. atómová spektroskópla,

2. fotometrla s mnohokanálovou detekciou,

3. kvapalinová chromatografla s rôznou detekciou,

4. plynová chromatografla so špecifickou detekciou,
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5. polarografia - voltammetria,

6. ostatné metody.

Pre mnohoprvkovú analýzu vôd sa už niekoľko rokov vyu-

žíva atómovo-spektroskopické stanovenie s plazmovým budením,

predovSetkým indukčné viazaná argonová plazma /ICP/ c 2-73.

ICP je bezelektrôdová argonová plazma vytváraná pri atmosfe-

rickom tlaku a udržovaná induktívnou väzbou na vysokofrek-

venčné pole. Spektrometria s ICP sa využíva najmä na stano-

venie ťažkých kovov v povrchových a podzemných vodách a ku

kontrole priemyselných a komunálnych odpadových vôd, hlavne

keď sa vyžaduje rýchly prehlad a stála priebežná kontrola

jednotlivých prvkov, ktorých obsahy sú stanovené príslušný-

mi predpismi.

Pre súčasnú mnohoprvkovú analýzu roztokov je ICP jedným

z najvýkonnejších spektrochemických zdrojov žiarenia. Medzi

jeho hlavné výhody v porovnaní s "klasickými" zdrojmi bude-

nia v emisnej spektroskopii, akým sú plameň, elektrický ob-

lúk, resp. iskra, patrí predovšetkým možnost skúmať súčasne

hlavné zložky i stopové kontamináty, potreba jednoduchých

kalibračných štandardov, prítomnosť jednoduchého excitačné-

ho prostredia nereagujúceho so zložkami analyzovanej vzor-

ky, neprítomnosť elektród, čím sa vylúči 'kontaminácia, po-

merne malá rýchlosť plynu v plazme, čo umožňuje dlhší pobyt

častíc vo výboji a hlavne stabilita zdroja, čo zaručuje vy-

sokú presnosť výsledkov.

Podlá nameranej teploty c 8] nad zaťažovacou cievkou ex -

trapolačným odhadom v indukčnom pásme sa častice vzorky na-

chádzajú v plyne pri teplote okolo 8000 K. Po čase produkty

rozkladu vzorky dosiahnu pozorovaciu výšku od 15-30 mm nad

zaťažovacou cievkou a majú dobu zotrvania v plazme okolo 2

rasek pri teplotách klesajúcich v rozmedzí od 8000 do cca

6000 K. Časy zotrvania vzoriek i teploty sú približne 2-krát

väčšie ako sa dosahujú v plameni acetylén-kysličník dusný,

ktorý je najteplejším plameňom bežne používaným v analytic-
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kej plameňovej spektroskopii. Dosiahnuté teploty sú dosta-

točné aj na disociovanie stabilných chemických zlúčenín a

ťažko tavitelných kysličníkov a prvkov. Kombinácia vysokých

teplôt a relatívne dlhej doby zotrvania častice v plazme ve-

die k úplnému vypareniu rozpustenej látky a vysokému stupňu

atomizácie, v podstate úplnému. Tvorené volné atómy sa vy-

skytujú v chemicky inertnom prostredí na rozdiel od tých,

ktoré sú obklopené reaktívnym prostredím v horiacich plame-

ňoch alebo vzduchom, ako v oblúku alebo iskre.Tým, že spek-

trum plazmy čistého argónu obsahuje len emisné čiary atómo-

vého argónu na slabom spojitom pozadí, spektrálne čiary sle-

dovaných prvkov /atómov, 1-krát, resp. 2-krát ionizovaných

atómov/ sú čisté a výrazné na nízkom spojitom pozadí,čím je

umožnené dosahovat výhodné medze dôkazu.

Analytické kalibračné krivky majú dobrú linearitu pre 3

až 6 desatinných poriadkov. Táto široko použitelná koncen-

tračná oblasť viedla mnohých pracovníkov k súčasnému stano-

veniu stopových i bežne sa vyskytujúcich prvkov v jednej vzor-

ke. Ťažkosti sú však pri vnášaní aerosolu vzorky s velkým

obsahom solí do plazmy, a preto vo všeobecnosti sa dáva pred-

nosť zriedeným roztokom. Aj keď použitie ICP je velmi širo-

ké a v súčasnosti pre analýzu roztokov je jedným z najvý-

konnejších zdrojov žiarenia, zostávajú ešte niektoré problé-

my, ktoré treba riešiť Ľ9D. Je to najmä vnášanie vzoriek do

plazmy, výber analytických čiar, potlačenie medziprvkových

javov okrem spektrálnych interferencií.

Možnosť širokého využitia spektrometrie s ICP pre ana-

lýzu vôd je dokumentovaná množstvom literárnych údajov C10-

-20D ako aj "Spoločným analytickým programom ICP"v celosve-

tovom meradle vybraných 30-tich pracovísk, ktoré analyzova-

li jednu vzorku vody. Za týchto prísnych zrovnavacich kri-

térií, t.j. rôzne pracoviská ako výskumné ústavy, univerzi-

ty, komerčné analytické laboratóriá, továrne na prístroje,

ďalej rôzne typy ICP prístrojov /ARL, Bentham, Jarrell Ash,
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Jobin-Yvon, KONTRON, Labteet, Perkin-Elmer,Philips, Plasma-

therm, Rank Hilger, Raydne, Spectaspan, Spex/,množstvo pra-

covníkov s rôznym stupňom Špecializácie, atď. sa zhodnoti-

la přesnost a správnosť dosiahnutých výsledkov /správnost

sa overovala na štandardnom referenčnom roztoku NBS 164 3a/

a potvrdila opodstatněnost používania tejto metódy v oblas-

ti analýzy vôd.

EXPERIMENTÁLNA CAST

Vzhľadom na výhodné analytické vlastnosti použitia

spektrometrie s ICP ako mnohoprvkovej analýzy sa naše pra-

covisko už dlhšiu dobu venovalo štúdiu jej využitia pre a-

nalýzu minerálnych vôd a hľadali sa možnosti jej experi-

mentálneho overenia. V roku 1983 sa získali nejaké infor-

mácie o koncentráciách vzoriek minerálnych vôd na Výskumnom

ilstave sklárskom v Trenčíne na prístroji f y ARL - 3300. 0-

daje boli vztahované na kalibračné štandardy používané na

tomto ústave a pripravené pre každý analyzovaný prvok oso-

bitne .

V roku 1984 sa využilo zapožičanie spektrometra s ICP

IL-200 fy Instrumentation Laboratory na Fyzikálny ústav SAV

a analyzovali niektoré vzorky minerálnych vôd pomocou ka-

libračných štandardov. Na kalibráciu sa použili tak syn-

tetické kalibračné roztoky, obsahujúce len analyzovaný pr-

vok v odstupňovaných koncentráciách,ako aj 3 typy "zmesných"

štandardov /modelové vzorky vody/, obsahujúce požadované a -

nalyzované prvky.

Koncentrácie analyzovaných prvkov v troch modelových

vzorkách boli volené tak, aby bolo koncentračné rozmedzie

v modelových vzorkách podobné ako vo vzorkách minerálnych

vôd Analyzovaním týchto "zmesných" roztokov sa zistovali

možné medziprvkové interferencie a ich vplyv na hodnoty kon-

centrácie v porovnaní s koncentračnými údajmi vztahovanými

ku kalibrácii zo štandardov z jednotlivých prvkov.Spektro-

metria s ICP tak ako každá analytická metóda vyžaduje vy-
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pracovanie metodického a experimentálneho postupu pre každý

problém osobitne a práca pri kompromisných podmienkach ide

na úkor stanovitelného koncentračného rozmedzia, spolahli-

vosti a dôkazuschopnosti.

Od roku 1985 je na našom pracovisku spektrometer s ICP
fy KONTRON, NSR.

Základné parametre prístroja:

Prístroj: Spektrometer Plasmakon S 35

Výkon generátora: 3,5 kW; stabilizovaný křemenným kryš-

tálom

Frekvencia: 27,12 MHz

Stabilita: 0,1 %

Nonochromátor: Jobin a Yvon

Montáž: podlá Czerneho a Turnéra

Ohnisková vzdialenosť: 0,6 m

Mriežka: interferenčná 24 00 čiar mm~

Rozsah vlnových dlžok: 1700-560 nm

Disperzia: 0,6 nm.mm

RozlíSenie: 0,012 nm

Rozprašovač: sklený koncentrický

Typ: Meinhard Typ B

Počítač: KONTRON KDT CPU Z 80 A

Za účelom vyhodnotenia výkonnosti tohto zariadenia sa

porovnali medze dôkazu /3x štandardná odchýlka nad priemer-

nou hodnotou pozadia - podIa IUPAC/ pre niektoré prvky do-

sahované na spektrometri Plasmakon S 35 a najvyššie povole-

né hodnoty podlá CSN 83 0611 pre pitnú vodu /tab. 1/.

Na základe predbežného sledovania vplyvu jednotlivých

experimentálnych parametrov sa pre analýzu minerálnych vôd

volili nasledovné pracovné podmienky, zaručujúce požadovanú

analytickú výkonnosť:

Výkon plazmy: 1,25 kW
Prívod vzorky: 1,5 ml.min" ; peristaltické čerpadlo
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Tabulka 1
Porovnanie limitných hodnôt stopových prvkov
dosahovaných na spektrofotometri Plasmakon S 35
s CSN 83 0611

Prvok

Ag

Al

As

Ba

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg
Mn
Pb
Se
V
Zn

CSN mg.l""1

0,05

0,3

0,05

1,5

0,01

0,05

0,05

0,3

0,001

0,1
0,05

0,01

0,01

5,0

ICP-AES mg.l"1

0,007

0,023

0,053

0,001

0,003

0,006

0,005

0,005

0,025

0,001

0,042

0,080
0,005

G,002

Chladiaci plyn:

Plazmový plyn:

Nosný plyn:

Rozprašovač:

Ar 14,8 l.min"1

Ar 0,6 l.min~

Ar 1,0 l.min~ zvlhčovaný

Meinhardov koncentrický sklený Typ B

Integračný čas: 5 s

Pre každú spektrálnu čiaru jednotlivých stanovovaných

prvkov sa osobitne zistila optimálna pozorovacia výška.Pria-

mym rozprašovaním vzorky vody /konzervovanej s 5 ml kone.

HC1 na 1 1 vzorky vody/ sa stanovili prvky uvedené v tab.2.

Vzorky s mineralizáciou nad 10-g.l" sa pred nasávaním prí-

slušne zriedili. Ostatné, požadované prvky vzhladom na ich

nízke obsahy v minerálnych vodách je nutné stanovovať po ich

prekoncentrácii.

Porovnanie získaných výsledkov s výsledkami, ktoré po-
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skytli iné nezávislé metody C21D, poukazuje na perspektívne

široké možnosti využitia spektrometrie s ICP pre analýzu mi-

nerálnych vôd, najmä s ohľadom na mnohoprvkový charakter

tohto postupu, ako aj s tým spojené výhodné časové paramet-

re.

Tabulka 2

Zistlované prvky na spektrofotometr! Plasmakon S 35 vo vodách

Prvok

B

B

Ba

Ca

Ca

Fe
Fe
Mg
Mn
Mn
Sr
Sr
Zn

Vlnová dlžka nm

249,773

208,959

455,403

373,690

370,603

238,204

259,940

383,231

259,373

260,569

407,771

338,071

213,856

Medza dôkazu mg.l"

0,0021

0,107

0,0009
0,040

0,050

0,0031

0,0041

0,028

0,0011

0,0014

0,0003

0,023

0,0012

SÚHRN

Diskutujú sa výhody použitia spektrometrie s ICP na mno-

hoprvkovú analýzu minerálnych vôd. Sú uvedené experimentál-

ne podmienky na stanovenie 8 prvkov /B, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn,

Sr, Zn/ touto perspektívnou a výkonnou analytickou metódou.

Spoľahlivosť získaných výsledkov sa overila porovnaním s vý-

sledkami iných nezávislých metód.
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COUPLED PLASMA FOR THE ANALYSIS OF MINERAL WATERS

S u m m a r y

The advantages of the use of spectrometry with Induc-

tively coupled plasma for the multi-elementar analysis of

mineral waters are discussed. Experimental conditions for

the determination of 8 elements /B, Ba, Car Fe, Mg, Mn, Sr,

Zn/ by this promising efficient analytical method are pre-

sented and the reliability of the obtained results is chec-

ked by the comparison with results of other Independent me-

thods .
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Porovnanie výkonnosti niektorých analytických metód
používaných pri analýze minerálnych vod
V. Strečko, J. Kubová, J. Polakovičová,
E. Plško—GÚ UK Bratislava

Slovensko, vďaka priaznivým geologickým podmienkam, je

mimoriadne bohaté na pramene minerálnych vôd. Ich vznik je

podmienený rôznymi zložitými procesmi, ktoré často prebie-

hajú súčasne alebo tesne za sebou pri rôznych hydrogeologic-

kých podmienkach. V závislosti od interakcie zrážkových vôd

s okolitými horninami, biochemickej aktivity mikroorganiz-

mov a absorbovania látok hlbinného pôvodu,na povrch zeme sa

dostávajú rôzne typy minerálnych vôd vzájomne sa odlišujúce

svojim chemickým zložením.

Vo všeobecnosti je známe, že najviac typov minerálnych

vôd vzniká rozpúštaním hornín za prítomnosti hlbinného oxi-

du uhličitého alebo pôsobením zrážkovej vody nasýtenej oxi-

dom uhličitým na anhydrid a sádrovec, alebo vápence a dolo-

mity. Minerálne vody s vysokým obsahom sodíka majú pôvod vo

vyluhovaní solných ložísk. Prítomnosť sírovodíka poukazuje

na spoluúčast baktérií redukujúcich sírany po oxidácii py-

ritu. Sú však prípady, kedy pôvod chemického zloženia mine-

rálnych vôd sa nedá určit a predpokladá sa, že tieto vznik-

li kombináciou viacerých vzájomne sa prelínajúcich procesov.

V priebehu uvedených mineralizačných procesov prechá-

dzajú do vôd viaceré zložky v rôznych koncentráciách v zá-

vislosti od mnohých faktorov hlavne od vlastnosti prvku,je-

ho formy výskytu v tuhej fáze, chemických a fyzikálnych

vlastností zrážkovej vody, doby pôsobenia vody na tuhú fá-
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zu a pod. Všetky tieto faktory potom majú vplyv na konečné
chemické zloženie minerálnej vody, ktoré je spravidla odliš-
né od zloženia okolitých hornín.

Poznanie chemického zloženia minerálnych vôd je potreb-

né nielen z teoretických požiadaviek štúdia podzemných vôd

a z ekonomického hladiska využitia tohoto prírodného bohat-

stva, ale tiež z hladiska ochrany minerálnych vôd pred zne-

čistením antropogennými vplyvmi zvlášť z Intenzívnej prie-

myselnej a poľnohospodárskej činnosti.

Na rozdiel od pracovných postupov používaných na ana-

lýzu pitnej vody, povrchových vôd, ako aj priemyselných vôd,

pre ktoré je vypracovaných a v literatúre opísaných mnoho a-

nalytických postupov, chemická analýza minerálnych vôd pred-

stavuje zložitejší problém. Vyplýva to najmä z tej skutoč-

nosti, že minerálne vody okrem vysokého obsahu prítomných

solí, svojim chemickým zložením sa môžu v jednotlivých prí-

padoch meniť v širokých rozmedziach a to od minerálnych vôd

obsahujúcich vysoké obsahy iónov alkalických kovov cez ióny

prvkov alkalických zemín ku pomerne vysokým obsahom železa,

ale tiež karbonátov, hydrogénkarbonátov, halogenidov,sulfi-

dov a ich zmesi pri rôznych hodnotách pH. Osobitne zložitý

problém je stanovenie stopových prvkov, ktoré je stále čas-

tejšie požadované pre rôzne oblasti výskumu. Na analýzu mi-

nerálnych vôd sa velmi často využívajú pracovné postupy do-

poručované pre iné rôzne typy vôd bez ohladu na odlišné che-

mické zloženie analyzovaných vzoriek.Uvedená skutočnosť po-

tom môže viesť k nedostatočne spoľahlivým výsledkom.

V posledných rokoch sa z našich autorov analýze mine-

rálnych vôd v širokej miere venoval NEVORAL, ktorý publiko-

val práce o stanovení alkalických kovov C13, vzácnych zemín

C2:, železa C 3 D, chloridov C 4 3, bromldov C5D,vápnika a hor-

číka C6!l. Uvedený autor vypracoval tiež postupy na stanove-

nie Cd C7 3, Cu, Ni, Co, Zn a Pb Ľ 8] po ich prekoncentrácii

a separácii. Další z našich autorov sa zaoberali stanovením
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iba niektorých prvkov C 9 D C10: C11 D. Zo zahraničných prác

o analýze minerálnych vôd HUDNIK, GOMlSCEK a GORENC C12D u-

vádzajú stanovenie Cd, Co, Cr, Cu, Ni a Pb po koprecipitá-

cii a extrakcii a stanovenie As a Se C133.V ďalších prácach

sa uvádza stanovenie Fe C14D, Na C15:, a NO. C16D. Taktiež

siíhrnné práce o metódach stanovenia anorganických a orga-

nických zložiek rôznymi analytickými postupmi zahrňujú všet-

ky typy vôd, t.j. i termálnych a minerálnych C17].

ODBER VZORIEK A POOZlTÉ ANALYTICKÉ METÓDY

Naše pracovisko sa zameriava na komplexné vypracovanie

pracovných postupov pre stanovenie jednotlivých zložiek v

minerálnych vodách. Používajú sa viaceré dostupné analytic-

ké metódy a získané výsledky sa vzájomne porovnávajú. Tento

spôsob umožnil posúdiť správnosť dosahovaných výsledkov,keď-

že štandardné referenčné materiály minerálnych vôd s doporu-

čenými hodnotami obsahov jednotlivých prvkov nie sú u nás a-

ni v zahraničí k dispozícii. Súčasne sa venuje pozornost i

odberom, konzervovaniu a uchovávaniu analyzovaných vzoriek.

Aby sa dodržali rovnaké podmienky, pri väčšine analy-

tických postupov sa analyzovali okyslené tekuté vzorky. Mi-

nerálne vody boli odobrané do nových nepoužívaných polyety-

lénových nádob, ktoré boli 24 hodín lúžené 5 % (v/v) kyse-

linou dusičnou, alebo 5 % (v/v) kyselinou chlorovodíkovou.

Nádoby boli potom premyté redestilovanou vodou. Vzorky po

odbere boli hneď upravené na pH 2-2,5 s niektorou z uvede-

ných kyselín. Uvolnený oxid uhličitý sa z väčšej časti ne-

chal uniknúť a nádoba sa tesne uzatvorila.

Pre analýzu pomocou optickej emisnej spektroskopie

/OES/ v oblúku a hmotnostnej spektrometrie /MS/ boli vzorky

odoberané do fliaš používaných na prípravu sódovej vody.Vo-

da uchovaná pod tlakom CO, nepodliehala zmenám a umožnila

pohodlné postupné dávkovanie počas pripravovania odparku v
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teflonových nádobkách pod infralampou.

Rozdielne boli upravované vzorky použité na niektoré

špeciálne stanovenia ako napr, F~, S2". Do týchto vzoriek

ihneď po odbere sa pridávali príslušné roztoky, ktoré umož-

nili udržať meranú" zložku v stabilnej forme. Všetky vzorky

sa analyzovali ihneď, najneskoršie však do 1 mesiaca, alebo

ihneď po prenesení do laboratória sa z nich pripravili od-

parky .

Vzorky sa odobrali z viacerých zdrojov Slovenska /Bar-

dejov, Brusno, Piešťany, Trenčianske Teplice, Sliač, Koryt-

nica, Cíž, Nimnica, Cígelka, Salvátor, Fatra-Záturčie,Budiš,

Dudince, Smrdáky, Santovka, Slatina, Baldovce, Ltfčky, Slaná

voda, Mačkáš a Turčianske Teplice/ na miestach kde sa mine-

rálne vody plnia do fliaš alebo sa využívajú na liečebné ií-

čely. Vzhľadom na rozdielny pôvod odohraných vzoriek boli

rôzneho chemického "loženia a celkový obsah solí sa pohybo-

val .od 0,58 do 42,U g.l"1. Taktiež koncentrácie sledovaných

prvkov sa nachádzali v širokom koncentračnom rozmedzí /tab.

1/. Uvedené najnižšie a najvyššie hodnoty bo4i zistené z

výsledkov nami analyzovaných vzoriek za použitia uvedených

analytických metód.

Tabulka 1

Koncentračné rozmedzie niektorých prvkov

v analyzovaných minerálnych vodách

Prvok

Ca
Mg

Na

K

Ba

Ag
B

mg.

68

9 . 6

7 , 2

3 , 6

0,01
0

0,05

r1

- 721
- 200
- 8100
- 122

4 , 4

0,012
815

Prvok

Li

Mn

Ni
P

Pb

Sr
Ti

0,01
0,003
0,001
0,01
0

0,045
0,001

_i
mg.l ~

- 13
4

0,12
- 3,7

0,12
- 203,5

0,19
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Prvok

AI
Cd

Co
Cr
Cu
Fe

mg.

0,01
0,0005 -
0,0005 -
0,0003 -
0,002 -
0,02

r1

6,

0,

o.
0 ,

0,
48

8
03

15

15

8

Prvok

V

Zn

Br"
C l "

F"

S O 4 2 "

Pokračovanie

0,0002
0,006
0,01
2 , 5

0 , 1
2

mg.l

0

0

- 67
- 900

7

-1500

tabulky 1

- 1

, 2

, 1 5

,4

Celkove na analýzu vzoriek minerálnych vôd sa použilo

11 analytických metód, z toho 8 na našom pracovisku. Opis

jednotlivých pracovných postupov s uvedením experimentál-

nych podmienok je vo výskumných správach úlohy ŠPZV 11-4-8/

/0l v rámci ktorej boli dosiahnuté v ďalšom prezentované vý-

sledky. Merania hmotnostnou spektrometriou boli vykonané na

Pedagogickej fakulte v Nitre a polarografické merania na

Chemickom ústave UK v Bratislave. Ostatné uvedené analytic-

ké metódy sa použili na našom pracovisku. I keď sa celkove

sledovalo 40 prvkov, vo viacerých prípadoch sa nedosiahli

konkrétne hodnoty, pretože niektoré prvky sa nachádzali pod

hranicami dôkazu použitých analytických metód /tab.2/ resp.

ich stanovenie bolo zaťažené značnou chybou spoľahlivosti.

V celom rozsahu bola analyzovaná len určitá časť

vzoriek, pretože počet metód a počet stanovovaných prvkov

sa iba postupne rozširoval.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky stanovenia prvkov, z ktorých boli konkrétne

hodnoty aspoň z dvoch analytických metód sa vzájomne porov-

nali. Pre každý prvok sa vybralo 10 vzoriek tak,aby koncen-

trácie porovnávaných prvkov pokryli čo najširšiu koncentrač-

nú oblasť.



íxo

Do hodnotenia okrem niektorých hlavných zložiek nachá-

dzajúcich sa v minerálnych vodách ako katióny alebo anióny

sa zahrnuli tiež vybrané stopové prvky, ktoré sd dôležité

z hladiska vykonávaného hydrogeologického výskumu.

Tabulka 2

Prehlad použitých analytických metód

a stanovených prvkov

Metóda

Atómová absorpčná "*
spektrometrla /AAS/
- plameň /AAS-P/

- elektrometrická
atomizácia /ETA/

Spektrofotometria
/UV-VIS/

Optická emisná
spektroskópia /OES/
- oblúk

- plameň /OES-P/

- indukčné viazaná
plazma /ICP/

Hmotnostná •pektrometria
/MS/

Potenc iometr ia
s iónovo selektívnymi
elektródami /ISE/

Polarografia

Objemová analýza

Vážková analýza

Stanovené prvky

Li, Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn,
Sr, Zn, Ba

Cu, Pb, Cd, Zn

P, N0~

Mn, B, Al, Cu, Ag, Cr, Sr,
Ba, Ti, Sn, V, Ni, Co
Na, K

Ca, Mg, Fe, Na, K, Al, Ni,
Co, Mn, Cu, Cr, Sr

Li, Be, B, F, Al, Si, P, S,
Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Y,
Zr, Mo, Sň, J, Cs, Ba, Pb

P, N0~, S2", K, Na, Mg, Ca,
Ti, F6, SOj", J", Br-,C1-,F~

Cd, Zn, Pb, Cu

S 2" , Mg, Ca, HCO~, Cl"

<
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Vzhiadorn k tomu, že atómová absorpčná spektrometria je

v súčasnej dobe jedna z najpoužívanejších metód na analýzu

vôd, možno považovať túto metódu na stanovenie katiónov za

základnú a výsledky iných metód boli k nej vztahované.

V tabulke 3 sú zhrnuté výsledky stanovenia vápnika pia-

timi analytickými metódami. Pri prvých troch metódach atómo-

vej absorpčněj spektrometrii, optickej emisnej spektromet-

rii s indukčné viazanou plazmou a pri potenciometrii s ióno-

selektívnymi elektródami bola získaná dobrá zhoda výsledkov.

Výsledky titračnej metódy sú spravidla vyššie.Najväčšie roz-

diely od AAS sú pri hmotnostnej spektrometrii,pričom repro-

dukovatelnostL uvedenej metódy často nedosahovala požadované

parametre.

Tabulka 3

Porovnanie výsledkov stanovenia vápnika

rôznymi analytickými metódami /mg.l /

AAS-P

97

117

142

250

307

381

477

496

550

610

ISE

95

119
144

243
314

382

475

481

550

602

ICP

n

100

158

252

n
396

451

496
584

593

Iné metódy

lO6a

121a

98a

264 a 260b

n
406a 760b

484 a 560b

521 a 580b

624 a

728 a

a - objemová analýza

b - hmotnostná spektrometria

n - nestanovované
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Výsledky o obsahoch horčíka /tab. 4/ boli taktiež zís-

kané atómovou absorpčnou spektrometriou, optickou emisnou

spektrometriou s indukčné viazanou plazmou a potenciometric-

ky s ionoselektívnymi elektródami. Tieto sa velmi dobre zho-

dujú, avšak hodnoty stanovené titračnou metódou pre Cast a-

nalyzovaných vzoriek sú rozdielne.

Pomerne dobrá zhoda výsledkov sa dosiahla pri stanove-

ní sodíka /tab. 5/. Túto zhodu najlepšie vidieť pri atómo-

vej absorpčnej spektrometrii a iónovo selektívnych elektró-

dach. Výsledky získané spektrometriou s indukčné viazanou

plazmou v porovnaní s atómovou absorpčnou spektrometriou sú

spravidla nižšie a výsledky z optickej spektrometrie v pla-

meni sú vyššie.

Tabulka 4

Porovnanie výsledkov stanovenia horčíka

rôznymi

AAS

42

29

31

32

45

82

103

153

166

182

analytickými metodami

ISE
25

29

33

33

48

88

114

162

170

196

/mg.l V

ICP
28
24

n
30

45

79
101

133

177
n

Titračne

18
n
13

n
32
100

n
198

n
125

n - nestanovované

Zo zložiek nachádzajúcich sa v nižších koncentráciách

/tabulka 6/ sa uvádzajú výsledky stanovenia železa šiestimi

analytickými metódami. Najlepšia zhoda výsledkov sa dosiah-

la pri atómovej absorpčnej spektrometrii, ionoselektívnych
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Tabulka 5
Porovnanie výsledkov stanovenia sodíka

rôznymi analytickými metódami /mg.l"1/

AAS-P

11,8

16,1

221

355

685

738

851

1400

1694

7843

OES-P

12,5

20,4

240

370

n

780

910

1430

1870

n

ISE

13,4

18,25

230

348

763

793

858

1490

1438

8159

ICP

n

18,7

n

n
551

639

706

n
1069

n

n - nestanovované

elektródach a spektrofotometrii /UV-VIS/ s 1,2 dipyri-

dylom. Výsledky získané pomocou spektrometrie s indukčné

viazanou plazmou pri vyšších koncentráciách sú spravidla

nižšie. Najväčšie rozdiely sa zistili opäť pri hmotnostněj

spektrometrii. Polarografickou metódou sa analyzovali tri

vzorky; iba v jednom prípade je dobrá zhoda výsledkov.

Pri stanovení stroncia /tab. 7/ je lepšia zhoda výsled-

kov atómovej absorpcie a hmotnostnej spektrometrie pri niž-

ších koncentráciách; pri vyšších koncentráciách sa zistili

podstatne väčšie rozdiely. V časti vzoriek sa stroncium ana-

lyzovalo i optickou emisnou spektrometriou v oblúku a za po-

užitia emisnej spektrometrie s indukčné viazanou plazmou.Vý-

sledky obidvoch metód sa dobre zhodovali s výsledkami atómo-

vej absorpčněj spektrometrie.

Najlepšia zhoda výsledkov sa dosiahla pri stanovení

mangánu /tab. 8/. Až na ojedinelé prípady pri všetkých šty-

roch použitých metódach v celom koncentračnom rozsahu sa ne-

pozorovali podstatnejšie rozdiely.
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Tabulka 6

Porovnanie výsledkov stanovenia železa

rôznymi analytickými metódami /mg.l /

AAS

0,035

0,05

0,41

0,55

0,64

1,96

3,17

10,3

17,6

40,2

ISE

n
n
0,42

n

n
1,54

3,46

9,1

15,3

35,8

ICP

0,036

0,06

0,69

0,60

0,65

1,50

2,50

n
14,8

20,0

MS

0,34

0,37

3,4

0,60

0,65

3,1

5,2

15,8

20,3

n

Iné metódy

0,03a

0,07a

l,2a

0,56a

0,64a

2,2a

n
10,7a 19,9b

18,0a 17,8b

29,8b

a - spektrofotometria /OV-Vis/

b - polarografia

n - nestanovované

Porovnanie výsledkov stanovenia stroncia

rôznymi analytickými metódami /mg.l~ /

Tabulka 7

AAS

0,37

0,38

0,41

2,70

2,75

3,68

5,08

5,16

5,58

MS

0,47

0,30

0,86

2,70

2,50

3,21

3,20

4,70

4,60

Iné metódy

0,35a

0,40a

0,52a

2,35b

2,56a

5,40a

4,95b

5,13b

5,32b
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Pokračovanie tabulky 7
AAS

6,27

6,58

203,50

MS

7,20

9,50

n

Iné metódy

9,00a

8,00a

200,0b

a - OES - oblúk

b - OES - ICP

n - nestanovované

Tabulka 8

Porovnanie výsledkov stanovenia mangánu

rôznymi analytickými metódami /mg.l~ /

AAS

0,003

0,006

0,034

0,40

0,045

0,19

0,203

0,54

0,62

0,91

1,46

MS

0,004

0,006

0,023

0,54

0,048

0,24

0,510

0,82

0,63

1,80

1,05

ICP

0,005

0,004

0,020

0,37

0,030

0,15

0,211

0,46

0,54

0,75

n
h i

OES

n
n
n

0,37

n
0,29

n
0,56

0,56

0,96

0,98

Meď bola stanovená atómovou absorpčnou spektrometriou,

hmotnostnou spektrometriou a optickou emisnou spektrometr

riou v oblúku /tab. 9/. Lepšia zhoda výsledkov bola dosiah-

nutá pri atómovej absorpcii a emisnej spektrometrii v oblú-

ku.

V prípade zinku sa dosiahla dobrá zhoda výsledkov medzi

AAS a ICP ale taktiež medzi AAS a polarografiou /tab. 10/.
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Tabulka 9
Porovnanie výsledkov stanovenia medi

rôznymi analytickými metódami /mg.l /

AAS

0,002

0,003

0,003

0,006

0,006

0,008

0,012

0,018

0,027

0,03

MS

"Í

0,12

0,03

0,029

0,003

0,10

0,0037

0,036

0,03

0,013

0,02

OES

0,003

0,003

0,005

0,007

0,003

0,0035

• 0,014

0,016

0,027

0,012

Porovnanie výsledkov stanovenia zinku

rôznymi analytickými metódami /mg.l" /

Tabulka iO

AAS

0,013

0,016

0,019

0,020

0,032

0,040

0,046

0,061

0,090

0,655

MS

0,024

0,026

0,012

0,12

0,060

0,061

0,032

0,100

0,140

n

Iné metódy

0,0l8a

0,0l3a

0,023a

0,052a

0,082a

n

n

0

0

0

,070b

,090b

,780b

a - polarograficky, b - OES - ICP, n - nestanovované
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Uvedenými metodami však neboli analyzované všetky sledova-

né vzorky. Hmotnostná spektrometria vykazovala spravidla

vyššie výsledky.

Pri porovnaní výsledkov stanovenia chloridov,potencio-

metria s iónoselektívnymi elektrodami poskytuje v porovna-

ní so štandardnou objemovou metodou velmi dobrú zhodu v ce-

lej sledovanej koncentračnej oblasti /tab. 11/.Podobne vel-

mi dobrá zhoda bola zistená pri stanovení síranov /tab.12/,

kde iba pri nižších koncentráciách boli pozorované väčšie

rozdiely. Objemová metóda je však zložitejšia a náročnejšia.

Tabulka 11

Porovnanie výsledkov stanovenia chloridov
dvomi analytickými metódami /mg.l /

ISE
3,5 *
83
86
145
198
307
345
562
614

t 619

Objemová analýza

4,9
84
98
143
213
307
343
587
633
635

Porovnanie výsledkov stanovenia síranových
iónov dvomi analytickými metódami /mg.I"1/

Tabulka 12

Potenciometria

12,2
21,9
78,4
127,2
186,9
425,5
543,2
629,8
1367,2
1364,9
1643,5

Vážková analýza

22,6
35,0
75,7
128,4
186,8
427,6
543,2
614,4
1352,2
1308,2
1606,0
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ZAVER

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať,že

analytické metódy pre analýzu minerálnych vôd vychádzajúce

z odparku /ako je optická emisná spektroskópia v oblúku a

hmotnostní spektrometria s iskrovým zdrojom/ sú i napriek

ich mnohoprvkovému charakteru - umožňujúcemu súčasné stano-

venie väčšieho množstva prvkov pri pomerne dobrej dôkazu-

schopnosti - málo spoľahlivé a z ekonomického hladiska znač-

ne náročné. Z toho dôvodu sa odporúčajú používať predovšet-

kým k informačným účelom.

Spoľahlivejšie výsledky poskytujú metódy,ktorými sa a-
nalyzujú minerálne vody po príslušnej úprave vzorky v kva-
palnom stave.

Na základe porovnania viacerých metód najlepšie skúse-

nosti sa získali s potencJtometriou s iónovoseléktívnymi e-

lektródami, ktorá je vhodná najmä pre stanovenie aniónov a

s atómovou absorpčnou spektrometriou, kde sa dosahujú spo-

ľahlivé výsledky pre katióny v širokom koncentračnom rozme-

dzí. Podobnú výkonnosť má i spektrometria s indukčné viaza-

nou plazmou, ktorá patrí medzi progresívne metódy, avšak s

touto metódou sú u nás zatial len krátkodobé skúsenosti.Pri

stanovení stopových prvkov je potrebné použiť prekoncentrač-

né postupy, ktoré zlepšujú dôkazuschopnosť a eliminujú ruši-

vé vplyvy prítomných zložiek vo vodách.

SÚHRN

V práci sa uvádza význam poznania chemického zloženia

pre charakterizáciu a ochranu zdrojov minerálnych vôd. Na

rczdiel od pitných, povrchovýdi a odpadových vôd je opísa-

ných len málo metód na stanovenie jednotlivých zložiek v mi-

nerálnych vodách obsahujúcich pomerne vysoký obsah rôznych

solí premenného zloženia.
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Za účelom stanovenia spoľahlivosti sa porovnávajú výs-

ledky dosiahnuté rôznymi analytickými postupmi. V súhlase s

vykonaným vyhodnotením spoľahlivejšie výsledky poskytujú me-

tódy používajúce kvapalné vzorky /napr. AAS, OES-ICP, poten-

ciometria s ISE/ než v prípade analýzy odparku /OES v oblú-

ku, MS - s iskrovým zdrojom/. Na základe zistených výsled-

kov sa vykonal výber perspektívnych výkonných analytických

postupov pre analýzu minerálnych vôd.
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THE COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF SOME ANALYTICAL

METHODS USED FOR THE ANALYSIS OF MINERAL WATERS

S u m m a r y

The importance of the knowledge of the chemical compo-

sition for the characterization and protection of mineral

water sources is dealt with. Unlike the drinking, surface

and waste waters, there are described only few methods for

the chemical determination of elementar composition of mi-

neral waters having a camparatively high salt concentration

of variable composition. The results obtained by different

proposed analytical procedures are compared in order to de-

termine their reliability. According to the performed eva-

luation more reliable results are furnished by methods u-

sing liquid samples /e.g. AAS, ICP-OES, potentiometry with

ISE/ than in the case of the analysis of dry residues /e.g.

arc. OES, spark source mass spectometry/. On the basis of

the obtained results the choice of prospective efficient a-

nalytical procedures for mineral water analysis has been

performed.

Ing. VLADIMIR STRESKO, CSC. - RNDr. JANA KUBOVA, CSc. - Ing,
J. POLAKOVlCOVÄfCSc. - prof. Ing. E. PLSKO, DrSc.

Geologický ústav Univerzity Komenského
Bratislava



Využitie chelptaíného ionomeniča pre stanovenie
stopových pníkov v minerálnych vodách
A. Bíliková, L Draková —VÚVH Bratislava

Pri hodnotení kvality vôd sa v súčasnej dobe vyžaduje

zaujať, stanovisko i k obsahu a zastúpeniu stopových prvkov,

najmä iónov ťažkých kovov, nakolko medzi hodnotiace ukazova-

tele, hlavne pre pitné, ale i úžitkové vody, sú príslušnými

normami stanovené limitné hodnoty i pre tieto látky. Toto

podmieňuje mať k dispozícii vhodné analytické metódy a prís-

lušné prístrojové vybavenie. V posledných rokoch je už aj u

nás analytika stopových prvkov orientovaná predovšetkým na

atómovú absorpčnú spektrofotometriu. Pre uplatnenie tejto

metódy v analýze väčšiny typov vôd je v literatúre dostatok

metodických postupov, prostredníctvom ktorých možnb získať

pomerne rýchlo spolahlivé výsledky. Problémy však nastávajú

pri analýze vôd s vysokým obsahom solí a pri extrémne níz-

kych koncentráciách sledovaných prvkov. V takýchto prípa-

doch sa pred samotným stanovením stopových prvkov nevyhnut-

ne vyžaduje ich separácia a skoncentrovanie.

V rámci analýzy stopových prvkov vo vodách sa často vy-

žaduje pred ich stanovením skoncentrovanie zo vzorky,pričom

sa súčasne eliminuje väčšina látok, ktoré by mohli nepriaz-

nivo ovplyvniť samotné stanovenie. Kým pri spektrofotomet-

rických metódach sa vyžaduje pre vlastné stanovenie zväčša

izolovať stopové prvky jednotlivo zo sledovanej vzorky, pri

metóde AAS sú výhodné také izolačné postupy, ktoré umožnia

kvantitatívne skoncentrovať z analyzovanej vzorky vody sú-
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časne čo najviac stopových prvkov.

Ku skoncentrovaniu stopových prvkov z vôd sií vedia i-
ných spôsobov v najväčšej miere využívané rôzne extrakčné
postupy a iónomeniče, v poslednej dobe najmä chelatačné.Pri
extrakčných postupoch sa najčastejšie využíva hlavne orga-
nické činidlo vytvárajúce so stopovými prvkami dostatočne
pevné komplexné zlúčeniny, ktoré možno i z väčších objemov
vzorky vody kvantitatívne izolovať do organického extraktu
a stanovit. Pritom mnohé nežiadúce zložky zostávajú vo vod-
nom roztoku, resp. sa pre ich elimináciu využijú ešte ďal-
šie postupy /úprava pH, prídavok tieniacich činidiel a
pod./.

U spektrofotometrických metód sa pri výbere komplexač-

ných činidiel prihliada okrem citlivosti i na špecifičnosť

pre stanovovaný ión a vlastné stanovenie sa robí obyčajne

vo viditeľnej oblasti spektra. Naproti tomu pri AAS metóde

je snaha využit také komplexačné činidlo,ktoré vytvára pev-

né komplexy s väčším počtom stopových prvkov, ktoré sa sta-

novia po izolovaní do organického extraktu. Tento extrakt

možno využit pri stanovení všetkých izolovaných prvkov. Pri

AAS sa ako komplexotvorné činidlá najviac používajú pyroli-

dínditiokarbamát amonný /APDC/, dietylditiokarbamát sodný

/DDTS-Na/, alebo amonný, dietylditiokarbazon /ditizon/ a 8-

-hydroxichinolín /oxín/. Vzniknuté komplexy sa izolujú z

kyslého prostredia predovšetkým do vyšších alkoholov, alebo

ketónov. Najpoužívanejší je metylizobutylketón /MIBK/ s prí-

davkom cyklohexanónu na zníženie rozpustnosti a zvýšenie ú-

činnosti extrakcie.

Ku skoncentrovaniu stopových prvkov z vodných roztokov,

ako i pre elimináciu rulivých látok sú v mnohých prípadoch

osobitne výhodné iónomeniče. Ich velká výhoda spočíva v tom,

že podlá charakteru analyzovanej vzorky možno pre stanovené

látky vopred určit najvhodnejšie typy iónomeničov, čím je

možné zároveň eliminovať i väčšinu rušivých zložiek. Pri
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týchto postupoch sa obyčajne sledovaný ión, alebo celá sku-

pina iónov, sorpčné zachytí na iónomenlč, odkiaľ sa potom

vhodným elučným roztokom izolujú a stanovia.

Najvyužívanejší je dynamický spôsob separácie,pri kto-

rom sorpcia i desorpcia stanovovaných látok prebieha v ko-

lónke s iónomeničom. Menej využívaný, ale rýchlejší je sta-

tický, tzv. vsádkový spôsob, kde sa k analyzovanej vzorke

pridá určité množstvo iónomeniča v požadovanej forme, ktorý

sa po sorpcii stanovovanej látky odfiltruje. Desorpcia sa

môže uskutočniť buď priamo na filtri, alebo sa iónomenič

prenesie do elučného činidla a po desorpcii sa znovu odfil-

truje. Dôsledkom priamych zásahov do analyzovanej vzorky je

tento spôsob analýzy náročnejší na precíznosť a zručnosť a-

nalytika.

Z hladiska analýzy vôd sa do popredia dostávajú tzv.

chelatačné iónomeniče, ktoré majú v základnom skelete zabu-

dované rôzne funkčné - komplexotvorné skupiny schopné kvan-

titatívne zachytiť stanovované zložky. Pre tieto účely sú

často využívané typy iónomeničov, ktoré majú v skelete zbyt-

ky iminopo1ykarbonových kyselín. Najväčšie uplatnenie v pra-

xi dosiahli iónomeniče s iminodioctovou funkčnou skupinou.

Tieto iónomeniče obsahujú také zoskupenie funkčných skupín,

ktoré dovoluje predpokladať pri sorpcii uzavretie kruhu ko-

ordinačnou väzbou. Ich chelatotvorné vlastnosti, ktoré sú

dané práve týmto priestorovým usporiadaním funkčných sku-

pín spôsobujú prednostnú sorpciu viacmocných katiónov. Níz-

ka afinita k iónom alkaliCKých kovov a alkalických zemín,

ktoré sú hlavnými zložkami prírodných vôd, dáva velké mož-

nosti pre skoncentrovanie ostatných viacmocných katiónov.

K hlavným prednostiam metód využívajúcich iónomeniče

pri analýze stopových prvkov je jednoduchá pracovná techni-

ka, nenáročnosť na chemikálie a čas analytika a možnosť se-

parácie stopových prvkov i z velkých objemov vzorky vody,čo

je vhodné pri analýze prírodných vôd. K sorpcii stopových
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prvkov postačuje malé množstvo sorbentu a k ich desorpcii
malý objem elučného roztoku. Výhoda je v tom, že dochádza i
k oddeleniu väčšiny rušiacich makrozložiek.

Z chelatačných iónomeničov sú v súčasnej dobe komerčne
dostupné DOWEX A-l, DIAION CR-10, CHELEX-100,LEWATIT TP-207
a WOFATIT CM-50.

Vzhladom k tomu, že táto práca sa zameriava na separá-
ciu a skoncentrovanie stopových prvkov /Cu, Zn, Pb, Co, Cd/
z minerálnych - geotermálnych vôd prostredníctvom iónomeni-
ča CHELEX-100 a ich nasledovným stanovením metódou AAS, u-
vedieme bližšie informácie k tomuto iónomeniču.

CHELEX-100 je styrén divinylbenzénový kopolymér, obsa-
hujúci iminodioctové funkčné skupiny. V dôsledku funkcie
karboxylových skupín sa zatrieďuje medzi slabokyslé katexy.
Od silne kyslých /-SO_H/ katexov sa líši svojou účinnejšou
regeneráciou v zriedených kyselinách a schopnosťou využiť
ich v zásaditých a slabokyslých roztokoch o pH 4 a vyššie.
Pri velmi nízkych pH hodnotách pôsobí ako slabobázický anex.

- CH - CH 2 - CH - CH 2 -

- CH - CH 2 -

CH2COOH

CH2COOH

Titráciou CHELEXO-100 vznikajú obojaké formy ako funkcia pH;

CH-COOH CH-COOH CH-COOH CH-COOH

I I / /
R-CHo-NH*N0-, R-CH.NH+ R-CHONH

+ R-CH-N

I I . " \ - \
CH2COOH CH2COO CHjCOO CH

p H 2,1 m 3,99 ^ 7,41 **• 12,30
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Nízka afinita k iónom alkalických kovov a alkalických zemín

umožňuje ich dostatočnú separáciu, takže tieto ióny nepôso-

bia rušivo ani pri skoncentrovaní stôp viacmocných katiónov.

Cu 2 +*>Pb 2 + ^ Fe 3 + >> Al 3 + ^ cr 3 + ̂  Ni 2 + ^ Z n 2 + ^ Ag+

Co 2 + > Cd 2 + ̂  Fe 2 + i, Mn 2 + * Ba 2 + ̂  Ca2'

Selektivita pre rôzne ióny v acetátovom pufri pri pH 5,0:

Chelatačný iónomenič CHELEX-100 je prečistená forma DOWEXU

A-l a chovanie oboch iónomeničov je identické.Dodáva ho fir-

ma Bio Rad Laboratories /pobočka A-1130 Wien/ v guličkovej

forme v 4 rôznych veľkostiach.

Pre skoncentrovanie a izoláciu stopových prvkov z vôd

sa najviac používa CHELEX-100 o velkosti guličiek 200-400

.mesh /O,075-0,038 mm/ a 100-200 mesh /0,150-0,075 mm/. Uve-

dené vlastnosti CHELEXU-100 sa dajú* obzvlášť dobre využit

práve pri analýze vôd s vyšším obsahom minerálnych látok.

RILLEX a TAYLOR ill použili ku skoncentrovaniu stopo-

vých prvkov z morskej vody chelatačné iónomeniče CHELEX-100

a PERMUTIT P-S 1005. Pri použití CHELEXU-100 sa u väčšiny

stopových prvkov uskutočnila sorpcia pri pH 7,6 a 9,0.K de-

sorpcii sa použil prevažne roztok HNO, a HC1 2,0 mol.l" a
-1tiež roztok NH4OH 4 mol.l . Po odparení eluátu sa odparok

rozpustil v acetóne a k vlastnému stanoveniu sa použila pla-

meňová AAS. BIECHLER C 2] pri použití tohto iónomeniča pre i-

zoláciu kovových prvkov z odpadových vôd používa pre desor-

pciu Cu, Pb, Ni a Fe roztok HNO- O, 1,0 mol.l" , pre Cu, Pb,

Ni, Fe a Zn roztok HNO, 4 mol.l a pri stanovení uvedených
-1prvkov za prítomnosti Cd roztok HNO3 až 8,0 mol.l .Zistilo

sa však, že už pri použití roztoku HNO^ 6,0 moltl" nastáva
deštrukcia CHELEXU-100 do takej miery, že ho už nemožno re-
generovať a tým je nepoužitelný pre ďalšie analýzy. CHELEX-
-100 aj DOWEX A-l boli použité pri stanovení stopových prv-
kov v rôznych typoch vôd za rôznych podmienok /rozdielne
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cykly iónomeničov, pH sorpcie, rôzne elučné Činidlá k de-

sorpcli a pod./ C3D, C4:, íSl, L63, ill, C8:,:93, C1OD.Väč-

šina autorov považuje tieto iónomeniče za vhodné pre izolá-

ciu stopových prvkov z vodných roztokov, sú však známe aj

práce, kde sa nedosiahlo uspokojivých výsledkov C11 ľ), Ľ12 D,

C13D, :14:, C15D. FLORENCE A BATLEY [11D považujú CHELEX-

-100 pre sorpciu Cu, Pb a Zn z morskej vody vzhľadom na ne-

dostatočnú sorpciu za nevhodný. Velké straty zistili napr.

pri skoncentrovávanl Zn, čo vysvetlujú jeho chemickou a fy-

zikálnou väzbou hlavne na koloidné častice. Keďže iónomenič

nie je schopný zachytili kovy zadržiavané na organických a a-

norganických koloidoch, je potrebné urobiť deštrukciu tých-

to látok vo vzorke ešte pred sorpciou stopových prvkov na

chelatačnom iónomeniči. Pre deštrukciu organických koloidov

bol úspešne použitý roztok HNO 0,16 mol.l" s nasledovným

zahrievaním, alebo sa vzorky ožiarili pred zachytávaním na

iónomeniči UV-lúčmi C123. Je pravdepodobné,že získanie roz-

dielnych výsledkov s uvedenými iónomeničmi bude ovplyvnené

takými faktormi ako sú forma výskytu prvkov, pôvod a zlože-

nie analyzovaných vôd a pod. Tieto problémy sa však vyskytu-

jú i u iných prekoncentračných a separačných techník.Je pre-

to žiadúce venovať väčšiu pozornosť predúprave vzoriek vôd

pred ich analýzou.

EXPERIMENTÄLNA ČASŤ

Metodika práce pri stanovení stopových prvkov bola za-

meraná na zistenie optimálnych podmienok a elimináciu ruši-

vých vplyvov /hlavne makrozložiek/ z minerálnych vôd v rám-

ci predúpravy vzoriek pred analýzou. Pri výbere CHELEXU-100

sa vychádzalo zo skutočnosti. Že tento iónomenič má vysokú

selektivitu podmienenú jeho chelatačnými skupinami a že pri

jeho reakcii so stopovými prvkami je sila väzby nepoměrné

vyššia a kinetika značne pomalšia ako u obyčajných iónome-

ničov. V záujme zrýchlenia postupu separácie a skoncentrova-
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nia stopových prvkov zamerali sme sa v experimentálnej prá-

ci na vsádkový spôsob použitia tohoto iónomeniča. Vhodnosť

použitia CHELEXU-100 sa overovala pre prvky Cd, Co, Cu, Ni,

Pb a Zn. Všetky uvedené prvky sa stanovili metódou AAS s po-

užitím bezplameftovej atomizácie v grafitovej kývete okrem

Zn, kde sa použila plameňová technika AAS. Vhodnosť navrho-

vaného postupu sa overovala na modelových vzorkách, ako i

na vzorkách prírodných geotermálnych vôd z lokalít Dunajská

Streda, Diakovce, Calovo, Králová pri Senci a Podhájska.

Použité zariadenia a reagencie

- AAS Perkin-Elmer 403 s deutériovým korektorom pozadia,gra-

fitová kyveta HGA-70 firmy P-E, vysokonapäťový zdroj pre

napájanie bezelektrodových výbojok firmy P-E, výbojky s

dutou katódou /HCL/, bezelektródové výbojky /EDL/,

- štandardný typ grafitových kyviet bez pyrolytickej vrstvy,

- mikropipety z plastu Eppendorf,

- elektrická třepačka typ PT Kavalier Sázava,

- pH meter typ 325 Druopta Praha,

- 300 ml zábrusové Erlenmayerové banky,

- 2000 ml oddelovacie lieviky,

- CHELEX-100, 50-100 mesh /0,300-0,150 mm/ v H-cykle, výro-

bok firmy Bio-Rad Laboratories,

- roztoky HNOj, HC1, CH3COONH4 2,0 mol.l"
1,

- 1 % vodné roztoky HC1 a NaOH,

- základné štandardné roztoky Cd, Co, Cu, Ni a Pb s obsahom

1 mg v 1 ml a Zn s obsahom 0,5 mg v 1 ml,

- pracovný štandardný roztok pripravený tak, aby vyhovoval

optimálnemu rozsahu stanovenia uvedených stopových prvkov,

doplnený potrebným množstvom HNO3 používaným na fixáciu

vzorky /tab. 1/.

Pracovné podmienky pre meranie metódou AAS sú v tab.

2 a 3. Tre stanovenie Zn boli dodržané podmienky podlá dopo-

ručenia výrobcu použitého prístroja.
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Tabulka 1

Optimálny pracovný rozsah koncentrácií stopových prvkov

a príprava pracovných štandardných roztokov

Prvok

Cd
Cu
Pb

Co
Ni
Zn

Optimálny pracovnýx

rozsah v ;jg.l

0,2 - 2

4 - 4 0

20 - 200

40 - 400

40 - 400

50 - 1000

Pipetovanť
R2
0

0

0

0

0

0

0

v ml

i 1
obsah

1

10

40

50

50

100

5 množstvo roztoku

2

kovov

2

20

80

100

100

200

3 4

v jig.l" 1

3

30

120

150

150

300

4

40

160

200

200

400

x Optimálny pracovný rozsah je udávaný pre 50 jjl-ové dávko-

vanie /neplatí pre Zn/

Tabulka 2

Podmienky merania pre atómový absorpčný spektrometer

PERKIN-ELMER, model 403

Prvok

Cd
Co
Cu
Ni
Pb
Zn

Zdroj

žiarenia

EDL

HCL

HCL

HCL

EDL

HCL

Napájači prúd

alebo výkon

5 W

30 mA

15 mA

25 mA

10 W

15 mA

Vlnová dĺžka

nm

228,8

240,7

324,7

232,0

283,3

213,9

Štrbina

nm

0,7

0,2

0,7

0,2

0,7

0,7
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Tabulka 3

Program merania pre grafitovú kyvetu HGA-70

firmy PERKIN-ELMER

Prvok

Cd

Co

Cu

Ni

Pb

Sušenie

°C - s

100 - 30

100 - 30

100 - 30

100 - 30

100 - 30

Prog.

2
2
2
2
2

Termický rozklad

°C - s

350 - 30

1150 - 30

900 - 30

1200 - 30

550 - 30

Prog.

4

7

6

7

5

Atomizácia

°C - s

1800-25

2622-25

2600-25

2627-25

2040-25

Prog.

6 V

9 V

9 V

9 V

8 V

Oprava CHELEXU-100

Iónomenič, komerčne dodávaný v suchom stave v Na-forme

sa najprv nechá minimálne 24 hodín naboptnať v destilovanej

vode a potom sa prevedie do H-formy s použitím HNO_ 2,0 mol.

.l"1 po dobu najmenej 3 hodiny. Po premytí s destilovanou

vodou do neutrálnej reakcie sa použije k analýze.

Pracovný postup

Podlá obsahu zisťovaných stopových prvkov vo vzorke sa

k analýzu použije primeraný objem vzorky vody /obyčajne

1000 ml/, upraví sa pH vzorky prídavkom 1 % roztokov HC1,

alebo NaOH na hodnotu pH 7-7,5 a nechá sa stáť za občasného

premiešania 1-2 hod. Po ustálení rovnováhy sa vo vzorke zno-

vu zmeria pH a v prípade potreby sa doupraví. Vzorka sa po-

tom prenesie do oddelovacieho lievika, pridá sa 1 g prečis-

teného, upraveného CHELEXU-100 a trepe-sa 30 min. na mecha-

nickej trepačke. Obsah lievika Sa přefiltruje tak, aby celé

množstvo iónomeniča obsiahnutého vo vzorke sa kvantitatívne

zachytilo na tampóniku zo sklenenej vaty.Vyžaduje sa pritom

opakovane preplachovať lievik destilovanou vodou.Pri analý-

ze minerálnych vôd s vyšším obsahom alkalických kovov a ko-
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vov alkalických zemín sa odporúča po sorpcii vymyť iónome-

nič postupne s roztokom octanu amonného 2,0 mol.l" a a

destilovanou vodou. Tým sa dosiahne potrebné zníženie hlav-

ne Na iónov pod hranicu 10 mg.l , čo je pri použití gra-

fitovej kyvety vyhovujúce. Zachytený iónomenič spolu s tam-

pónikom z vaty sa kvantitatívne prenesie do Erlenmayerovej

banky použitím 15 ml roztoku HNO, 2,0 mol.l" a 10 ml roz-
-1toku HC1 2,0 mol.l /v prípade stanovenia Co/ a trepe sa

30 min. Eluát sa přefiltruje cez ďalší tampónik sklenenej

vaty do odmernej banky a postupným premývaním iónomeniča s

destilovanou vodou sa doplní na požadovaný objem.Obsah jed-

notlivých prvkov v eluáte sa stanoví AAS za uvedených pod-

mienok. Súčasne so vzorkami sa robí slepý pokus s destilo-

vanou vodou za rovnakých podmienok.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pri vypracovávaní uvedeného postupu sa experimentálne

zisťovali podmienky stanovenia ako je vplyv pH na sorpciu,

potrebné množstvo iónomeniča, doba sorpcie, doba desorpcie,

potrebné množstvo kyselín k desorpcii a zhodnotila sa účin-

nosť a presnosť navrhovaného postupu. Tieto overovacie po-

kusy sa robili na modelových vzorkách a až po získaní opti-

málnych podmienok bol postup použitý na analýzu prírodných

minerálnych vôd.

V literatúre sa odporúča k sorpcii stopových prvkov

CHELEX-100 v rôznych cykloch pri rôznych hodnotách pH ana-

lyzovaného roztoku. Pri vypracovaní uvedeného postupu sa po-

užil CHELEX-100 v H-cykle. V tejto forme možno stanoviť sto-

pové prvky v rozsahu pH 5-9. Pod hodnotu pH 5 však účinnosť

sorpcie rýchlo klesá. Horná hranica v mineralizovaných vo-

dách je stanovená vyzrážaním Ca a Mg, ktoré začína pri pH

9,1.

Zo širokého spektra stanovitelných prvkov sme sa same-
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rail na stanovenie Cu, Co, Cd, Pb, Ni a Zn. Uvedené prvky

možno podia RILLEYA a TAYLORA Hi: s použitím iónomeniča v

uvedenom cykle kvantitatívne zachytit pri pH 7,6.Tieto úda-

je sme experimentálne overili odporúčaným kolonovým spôso-

bom a dosiahli sme uspokojivé výsledky. Pri pH 4 sa kvan-

tita zabezpečila len pri stanovení Cu. K desorpcii Cu, Cd,

Pb, Ni a Zn sa javí najvhodnejšie použiť roztok HNO,2,0 mol.
-•-I ' — i

.1 a k desorpcii Co roztok HC1 2,0 mol.l . Kolonový spô-

sob je z hľadiska dosiahnutia kvantitatívnych výsledkov vý-

hodný, nakolko sorpcia i desorpcia prebieha v uzavretom sys-

téme. Pre sériové analýzy je víak tento spôsob velmi zdlha-

vý, nakolko pri analýze vôd s vyšším obsahom minerálnych lá-

tok dochádza už pri sorpcii k zanášaniu kolóny a tým k znač-

nému spomaleniu prietoku vzorky kolónou. Pri desorpcii s ky-

selinami dochádza k zmršťovaniu iónomeniča, k potrhaniu ió-

nomeničového štipca, čo spôsobuje Často úplné zastavenie

prietoku kolónou. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na možnosť

využitia vsádkového spôsobu.

Pri analýze stopových prvkov vo vodách obsahujúcich Cd

do 4 jjg.l , Cu do 40 ;ig.l , Pb do 160 jig.l , Ni a Co do

200 ug.l a Zn do 400 jug.l" je dostačujúce použiť k analý-

ze 1 g upraveného iónomeniča /tab. 4/. Pre sorpciu aj pre

desorpciu je postačujúca doba 30 min. /tab. 5 a 6/.Zistenie

mierne znížených hodnôt pri desorpcii Co bude spôsobené

pravdepodobne dôsledkom spoločného prídavku kyselín.V porov-

naní s kolonovým spôsobom /30 ml roztoku HNO, 2,0 mol.l a
-1

20 ml roztoku HCl 2,0 mol.l / je pri vsádkovom spôsobe dos-

tačujúce použiť polovičné množstvo oboch kyselín /tab. 7/.

Z výsledkov vyplýva, že spoločný prídavok kyselín k desorp-,

cii neovplyvňuje negatívne stanovenie Cd, Cu, Ni, Pb a Zn,

avšak pri stanovení Co sa javí výhodnejšia postupná desorp-

cia s uvedenými kyselinami.
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Tabulka 4

Zistenie optimálneho množstva CHELEXU-100

Množstvo CHELEXU

g

0,5
1

1,5
2
3
4

Kontrola

Cu

0,128
0,126
0,128
0,138
0,136
0,138

0,130

Pb

0,228
0,230
0,225
0,224
0,220
0,225

0,230

& b s o

Nl

0,162

0,168
0,165
0,168
0,164
0,166

0,175

r b a

Zn

0,105
0,120
0,115
0,120
0,118
0,121

0,125

n c 1 a

Co

0,275
0,290
0,292
0,290
0,293
0,290

0,310

Cd

0,126
0,155
0,153
0,150
0,153
0,155

0,169

+ hodnoty absorbancle sú udávané po odpočítaní
slepého pokusu

Tabulka 5

Zistenie optimálnej doby sorpcle

Doba
sorpele
v min.

5
10
20
30
60

Kontrola

A b s o r b a n c i a

Cu

0,123
0,128
0,123
0,131
0,129

0,130

Pb

0,218
0,220
0,219
0,227
0,220

0,230

Ni

0,165
0,168
0,162
0,169
0,169

0,175

Zn

0,119
0,120
0,117
0,120
0,123

0,125

Co

0,290
0,293
0,289
0,293
0,292

0,310

Cd

.0,150
0,153
0,149
0,152
0,150

0,169
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Zistenie optimálnej doby desorpcie

Doba

desorpcie

v min.

5

10

20

30

Kontrola

Cu

0,128

0,128

0,126

0,130

0,128

Pb

0,229

0,229

0, 2Ž7

0,230

0,232

A b s

Nl

0,166

0,170

0,168

0,171

0,178

o r b <

Zn

0,119

0,121

Ď,118

0,121

0,125

a n c i

Co

0,282

0,286

0,286

0,288

0,305

a

Cd

0,150

0,152

0,150

0,153

0,169

Tabulka 7
Zistenie potrebného množstva kyselín k elúcii

Množstvo kyselín
k e lvici i
HNO3

2,5 mol.l

7,5 ml

Kontrola

15 ml

Kontrola

30 ml

Kontrola

HC1

2 mol.l"1

5,0 ml

10 ml

20 nl

A b s o r b a n c i a

Cu

0,139

0,140

0,132

0,lSl

0,125

0,127

Pb

0,230

0,235

0,228

0,230

0,213

0,216

Ni

0,176

0,184

0,171

0,178

0,168

0,173

Zn

0,132

0,131

0,120

0,125

0,113

0,119

Co

0,306

0,318

0,300

0,310

0,289

0,300

Cd

0,160

0,174

0,153

0,167

0,146

0,160
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Vyhodnotenie účinnosti navrhovaného postupu
Tabulka 8

Prvok

Cu 2 +

P b 2 +

N i 2 +

^ 2+Co

Zn 2 +

Cd 2 +

Pridané
jig.T1

n - 11

40

160

200

200

400

4 , 0

Zistené
jig.i"1

n - 11

40

157

192

188

362

3 , 2

Účinnosť
v %

100

98

96

94

91

80

Tabulka 9

Obsah stopových prvkov v geotermálnych vodách

južného Slovenska

Profil

Diakovce

Calovo

Dunajská Streda

Králová pri
Senci

Podhájska

Cu

^0,001

0,002

0,001

0,019

0,003

Koncentrácia mg.]

Pb

^0,001

^0,001

*; 0,001

^0,001

0,004

Ni

"v 0,001

"v 0,001

^ 0,001

<; 0,001

•̂  0,001

Zn

0,015

0,019

0,025

0,072

0,070

Cd

<C0,0001

^10,0001

0,0002

<sl0,0001

0,0001
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Na základe zistenia optimálnych podmienok bol vypraco-

vaný pracovný, postup pre analýzu vôd, ktorý bol overený na

modelových i na prírodných minerálnych vzorkách vôd s prí-

davkom štandardu o známej koncentrácii stopových prvkov

/tab. 8/. Účinnost stanovenia Ni, Pb a Cu- sa pohybovala v

rozsahu 96-100 % a u Cd, Zn a Co 80-94 %, čo možno považo-

vať z hľadiska sériového stanovenia stopových prvkov v mi-

nerálnych vodách za dostačujúce.

Přesnost popísanej metódy bola zhodnotená pre všetky

stanovované prvky na základe 11 paralelne urobených analýz

z jednej vzorky minerálnej vody, obohatenej prídavkom zná-

meho množstva jednotlivých prvkov. Relatívna smerodajná od-

chýlka pre stanovenie Cu, je -2,76 %, pre Cd je -3,49 %,pre

Pb je -2,56 %, pre Ni je -4,28 % a pre Zn je ±2,95 %.Výsled-

ky sú limitované presnosťou vlastného merania jednotlivých

prvkov. Toto je závislé od mnohých parametrov. V našom prí-

pade je najviac ovplyvnené použitím najstaršieho,ešte nedo-

konalého typu grafitovej kyvety, ktorý poskytuje pomerne

špatné reprodukovateľné výsledky, ako i použitím starších

zdrojov žiarenia /HCL výbojky/.

Vhodnosť vypracovaného separačného a prekoncentračného

postupu sa overovala na vzorkách geotermálnych vôd z vybra-

ných lokalít /tab. 9/. Vzorky z lokalít Dunajská Streda,Krá-

lová pri Senci a Podhajská boli tiež analyzované vo Výskum-

nom iís t ave balneologickom v Mariánskych Lázniach C15 D, kde

sa obsah jednotlivých prvkov stanovoval plameňovou AAS po

100-násobnom skoncentrovaní na chelatačnom katexe DOWEX A-l

v Na-forme kolonovým spôsobom /tab. 10/. Bola zistená dobrá

zhoda získaných výsledkov.

Pri analýze minerálnych vôd s vyšším obsahom alkalic-

kých kovov a kovov alkalických zemín nedochádza na CHELEXE-

-100 k úplnej separácii týchto látok od stanovovaných sto-

pových prvkov /tab. 11/. Ióny alkalických kovov a alkalic-
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Tabulka 10

Výsledky stanovenia stopových prvkov vo Výskumnom ústave

balneologickom v Mariánských Láznlach /mg.l /

Geotermálne vody

Dunajská Streda

Králová prl Senci

Podhájska

Cu

0,0002

0,020

0,0048

Pb

0,0004

0,0023

0,0044

Nl

0,0002

0,0005

0,0006

Zn

0,0247

0,0771

0,0738

Co

0,0000

0,0001

0,0003

Tabulka li

Koncentrácia alkalických kovov v analyzovaných

vzorkách vôd pred a po separácii na CHALEXE-100

Geotermálne

vody

Diakovce

Galovo

Dunajská
Streda

Králová
pri
Senci

Podhájska

M a + mg.l'1

pôvodná

625

850

2400

2500

5940

po separácii

vymyté s

H2O

57,0

44,5

62,5

45,5

41,0

NH.COOCH,4 3

1,0

1,2

1,0

K + mg.l" 1

pôvodná

12

4

45

198

586

po separácii

vymyté s

H2O

3,8

3,5

4,3

3,8

3,5

NH.COOCH,4 3

St

1,0

St

kých zemín zaberajú čiastočne priestor iónomeniča,ktorý nie

je obsadený prechodnými prvkami a pri desorpcii sa spolu s

nimi dostávajú do eluátu. Zatial čo soli zostávajúce po

skoncentrovaní v eluáte nerušia pri použití plameňovej me-

tódy AAS, v prípade použitia grafitovej kyvety,kde dochádza
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k matricovým efektom, môžu ovplyvňovať výsledky stanovenia.

Odporúča sa preto po sorpcii vymy* iónomenic postupne s roz-

tokom octanu amonného 2,0 mol.l a destilovanou vodou. Tým

sa dosiahne potrebne zníženie obsahu hlavne Na+ iónov pod

hranicu 10 mg.l , Co je pri použití grafitovej kyvety vy-

hovujúce.

SÚHRN

Práca je zameraná na vypracovanie separačného a prekon-

centračného postupu stanovenia stopových prvkov v minerál-

nych geotermálnych vodách. K tomuto účelu bol použitý chela-

tačný iónomenic CHELEX-100, 50-100 mesh v H-cykle vsádkovým

spôsobom. Vysoká afinita CHELEXU-100 dovoluje kvantitatívne

skoncentrovanie stôp Cu 2 +, Pb 2 +, Ni 2 +, Co 2 +, Cd 2 + a Zn2+i z

velmi koncentrovaných roztokov solí alkalických kovov a ko-
5+ 2+ 9+

vov alkalických zemín. Účinnost stanovenia Ni , Pb a Cu
2+ 2+ 2+sa pohybovala v roísahu 96-100 % a u Cd , Zn a Co 80-

-94 %. Vypracovaný postup je jednoduchý, rýchly a pre ser-

visné účely dostatočne účinný a presný. Podstatnou výhodou

použitia CHELEXU-100 k skor.centrovaniu a separácii stopo-

vých prvkov je možnosť jeho mnohonásobnej regenerácie a tým

i jeho využitia, v dôsledku čoho sa značne znižujú náklady

na analýzy.
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USE OF CHELATIKG ION EXCHANGER FOR DETERMINATON

OF TRACE ELEMENTS IN MINERAL WATERS

S u m m a r y

A methodology for qantitative estimation of trace ele-

ments in mineral -geothermal waters was developed.Weakly a-

cid cation chelating resin CHELEX-100 was used for elimina-

tion of interfering effects and for preconcentration of tra-

ce elements from mineral waters. Sorption of the trace ele-

ments from mineral waters was carried out by pH 7-7,5, de-

Borption proceeded in the presence of HNO. 2,0 mol.l" and

HC1 2,0 mol.l . AAS was used for det;erminaton and estima-

tion of trace elements. Graphite furnace for Cu, Cd, Pb,Ni,

Co and flame system for Zn were used. Efficiency of estima-

tion ranged from 96 to 100 % for Cu, Pb and Ni and 80-94 %

fór Cd, Zn and Co, what is sufficient for weeds.

RNDr. ANNA BÍLIKOVÄ,CSc. - RNDr. ĹUBICA DRAKOVA
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava



Koncentrováni jednotlivých chemických forem
toxických prvkfi z vodních roztoku
J. Starý, K. Kratzer, J. Prááilové — FJFI Praha

Chemická forma prvků podstatně ovlivňvje jejich toxi-

citu. Např. kovová rtuí. je nejméně toxickou formou rtuti:

lethální dávka kovové rtuti, přijaté perorálně, HoDL je 1,4

g.kg j málo rozpustné sloučeniny rtuti jsou více toxické

/HoDL se rovná 0,4 g.kg~ pro Hgl2 a 0,01 g.kg pro Hg.,Cl2/,

zatímco rozpustné sloučeniny rtuti jsou značně toxické /HoDL

se rovná 0,001 g.kg" / C13". Nejvíce toxické jsou sloučeniny

methylhydrargyria, původci Minamatské nemoci, které vznika-

jí působením mikroorganizmů v sedimentech z jiných slouče-

nin rtuti.

Sloučeniny pětimocného arsenu /HoDL je 0,01 g.kg" pro

Na~HAsO./ jsou obecně méně toxické ve srovnání se sloučeni-
-1nami trojmocného arsenu /HoDL je 0,002 g.kg pro As2°3 /

Z13. Podobná závislost platí i pro me thylováné sloučeniny

arsenu, které se vytvářejí v povrchových vodách působením

mikroorganizmů. Zatímco methylované sloučeniny pětimocného

arsenu jsou poměrně neŠkodné, trimethylarsin je látkou ex-

trémně toxickou.

Lethální dávky thallia jsou 0,02-0,03 g.kg"1 pro T12O3

a 0,003-0,007 g.kg"1 pro T12SO4 C13.

Značný rozdíl v toxicitě byl pozorován u sloučenin chró-

mu. Hodnota HoDL se rovná 25 g.kg" pro Cr-0,, 2 g.kg" pro
- i - 1

CrCl3, ale 0,05 g.kg pro K 2Cr 20 7 a 0,01-0,02 g.kg pro
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cro 3 cín.
Z uvedených údajů je patrno, že toxicita jednotlivých

prvků se může měnit o více než tři řády v závislosti na che-

mické formě, ve které je tento prvek přítomen.

Cílem předložené práce bylo vypracování jednoduchých

metod pro extrakční rozdělení jednotlivých chemických forem

rtuti, arsenu, thallia a chrómu. Vysoké hodnoty rozdělova-

čích konstant chelátů rtuti, arsenu a thallia umožňují až

stonásobné koncentrování těchto prvků z vodných roztoků. Pro

vypracování jednotlivých metod bylo použito radionuklidů sle-

dovaných prvků o vysoké měrné aktivitě, aby bylo možno sle-

dovat chování jednotlivých chemických forem toxických prvků

v oblasti koncentrací, ve kterých se tyto prvky nacházejí v

přírodních vodách.

ROZDELENÍ FOREM RTUTI

Princip metody

Separace je založena na tvorbě neutrálních chloridových

komplexů methylhydrargyria a fenylhydrargyria, které jsou

extrahovatelné nepolárními organickými rozpouštědly,zatímco

anorganická rtufc zůstává v prostředí o koncentraci 3 mol.1~
2_

HCl ve vodné fázi ve formě aniontového komplexu HgCl^ C2:,

C31, C4D:

CH3Hg+ + Cl" - CH3HgCl log ^ - 5,51 (1-1)

CH,HgCl - (CH,HgCl)r „ log K_ s 1,10 (1-0,1) ,
3 3 C 6 H 6 D 0 , 8 6 ( H C 1 3 m o l . l x )

CgHgHg* + C l " = C6H5HgCl l o g 0± = 5 ,77 ( I « l )

C,H,-HgCl = (C,H,.HgCl)r „ log K_ = 2,26 (I«O,1) ,
6 5 6 5 C6 H6 D 1,96 (HCl3 mol.1 X)

Hg 2 + + 4 Cl" - HgClJ" ' log)34 * 15

Předběžná extrakce jednotlivých forem rtuti roztokem di-

thizonu /difenylthiokarbazonu/ podstatně zvySuje selektivitu

a Citlivost stanovení C5l.
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Pracovní postup

Postup pro stanovení různých forem rtuti metodou izoto-

pové výměny a radioreagenční metodou Ľ 5 D byl upraven pro roz-

dělení a koncentrování organických a anorganických forem rtu-

ti.

Oddělení sloučenin methylhydrargyria a fenylhydrargyria

od anorganické rtuti lze provést takto: k 500 ml vodného

vzorku se přidá 50 ml maskovacího roztoku /7,5 g komplexom

II, 30 g NaOH a 57,2 g ledové CH-jCOOH se rozpustí v i l de-

stilované vody/ a třepe se po dobu 4 min. se dvěma porcemi

/30 a 20 ml/ dithizonu v isooktanu 2.1O~ mol.l . Spojené

organické fáze se dále protřepávají po dobu 2 min. se směsi

9,5 ml H 2SO 4 0,5 mol.l"
1 a 0,5 ml AgN0 3 2 mol.l"1. K vod-

né fázi, obsahující methylhydrargyriovýa fenylhydrargyriový

katión, se přidá 1 ml kone. HC1 a směs se extrahuje s 10 ml

benzenu po dobu 2 min. Sraženina chloridu stříbrného zůstá-

vá ve vodné fázi, zatímco chloridové komplexy CH-HgCl a

přecházejí do organické fáze. Použití značených

sloučenin methylhydrargyria a fenylhydrargyria v koncentrač-

ním rozmezí 0,01-0,1 jug.l" ukázalo, že celkový separační vý-

těžek pro obě sloučeniny je 70 ± 5 %.

Anorganickou rtut lze oddělit od organických forem rtu-

ti takto: k 500 ml vodného roztoku se přidá 50 ml maskova-

cího roztoku a směs se třepe po dobu 4 min. se dvěma dávka-

mi /30 a 20 ml/ dithizonu v chloroformu 2 x 10 mol.l

Spojené organické fáze dále třepou po dobu 5 min. se 4,5 ml

směsi HC1 0,2 mol.l"1 a H 2SO 4 0,5 mol.l"
1, ke které bylo

přidáno 0,5 ml 5 %-ního roztoku NaN0 2 pro rozložení volného

dithizonu a dithizonátů kovů. Během tohoto postupu anorga-
2-

nická rtut přechází do vodné fáze ve formě komplexu HgCl
zatímco methylhydrargyriové a fenylhydrargyriové kationty

zůstávají v organické fázi ve formě chloridových komplexů.

Celkový výtěžek separace anorganické rtuti v oblasti koncen-

trací 0,01-0,1 Mg-l"1 je 92 ± 5 %.
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ROZDĚLENÍ FOREM ARSENU

Princip metody

Všechny formy trojmocného arsenu /As_03#CH3AsO, (CIO-

AsOH a (CH-),As/ se extrahují z prostředí HCl 1 mol.l do
-1

0,01 mol.l roztoku diethylamoniové soli diethyldithiokar-

bamidové kyseliny /DDDC/ v benzenu C 6D. Chemické formy pě-

timocného arsenu /As-Og, CH-jAsO- a (CH_)2As0(OH)/, které zů-

stává j ĺ v těchto podmínkách ve vodné fázi, mohou být po re-

dukci extrahovány stejným činidlem. Oxidační formy trime-

thylarsinu /např. (CH-KAsO/ se neredukují a neextrahují

DDDC.

Separace jednotlivých methylovaných forem arsenu může

být uskutečněno na základě tvorby halogenidových komplexů s

rozdílnými hodnotami konstant stability [63.

Pracovní postup

K 500 ml vodného roztoku se přidá 50 ml kone. HCl a

vzniklá směs se třepe s 50 ml roztokem DDDC 0,01 mol.l

benzenu. Oddělená organická fáze, obsahující všechny formy

trojmocného arsenu, se protřeoává po dobu 2 min. s5mlNaN0_

-1 -I
0,1 mol.l v HNO, 1,5 mol.l pro převedení arsenu do vod-

né fáze.

Ke zbylému vodnému vzorku /po extrakci forem trojmoc-

ného arsenu/ se přidá 15 ml 4 mol.l KI a 0,5 g pevného

Na.SO- a roztok se zahřívá k varu. Po ochlazení se chemické

formy trojmocného arsenu, které vznikly redukcí původně pří-

tomných forem pětimocného arsenu /s výjimkou (CH_),AsO/ ex-
-1

trahují DDDC 0,01 mol.l stejným způsobem, jak bylo uvede-

no výše.

Jednotlivé methylované formy trojmocného arsenu lze roz-

dělit extrakcí do benzenu: (CH3)3As se extrahuje z neutrál-

ního prostředí /rozdělovači poměr D^50/, (CH3)2As0H se ex-

trahuje z 1 mol.l"1 HCl ve formě komplexu (CH3)2AsCl,CH3AsO z pro-
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středí HC1 4 mol.l" - KI 0,1 mol.l" /ve formě komplexu

CH3AsCl2 či CHjAsI-/ a konečně As-O, z prostředí HC1 8 mol.

.1 X - KI 0,1 mol.l"1 jako Asl 3 /D>50/.

ROZDfiLENÍ THALLIA/I/ A THALLIA/III/

Princip metody

Thallium/I/ a thallium/III/ vytváří cheláty s diethyl-

dithiokarbamidanovým aniontem, které jsou extrahovatelné do

nepolárních rozpouštědel. Značný rozdíl v hodnotách extrak-

čních konstant K obou chelátů lze využít pro jejich roz-

dělení C 7 3:

Tl + + (HDDC) C C 1 = (T1DDC) C C 1 + H + log K e x - -0,5

T l 3 + + 3 (HDDC) C G 1 = (T1(DDC) 3) C C 1 + 3 H +

log K e x ooi8

Vysoké hodnoty rozdělovačích konstant obou chelátů umožňují

koncentrování thallia/I/ a thallia/III/ z velkých ob jemů vod-

ných vzorků.

Pracovní postup

Thallium/I/ a thallium/III/ se kvantitativně extrahují

/2-4 min. třepáni/ DDDC 0,01 mol.l"1 v chloridu uhličitém v

oblasti pH 4-12. Přídavek kyanidu draselného /O,02-0,1 rol.

• l" / a vinnanu amonného /0,l mol.l" / značně zvyšuje selek-

tivitu separace. Po oddělení organické fáze se thallium/I/

převádí do vodné fáze třepáním s malým objemem H_SO. 0,5
-1

mol.l , zatímco thallium/III/ zůstává kvantitativně v or-

ganické fázi.

SEPARAJE CHROMU/III/ A CHRÓMU/Ví/

Princip metody

Trojmocný chrom vytváří extrahovatelné cheláty s řadou

organických činidel ovšem pouze za zvýšené teploty. Během

tohoto postupu mohou být však stopy šestimocného chrómu čáB-
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tečně redukovány. Z tohoto důvodu je tedy nutno nejprve od-

dělit chrom/VI/ extrakcí tri-n-oktylfosfin oxidu/TOPO/ C83.

Pracovní postup

Vzorek vody se okyselí kone. HC1 na konečnou koncentra-

ci HC1 asi 1 mol.l" a extrahuje se stejným objemem TOPO

0,1 mol.l~ benzenu. Rozdělovači poměr chromu/III/ je po 2

min. třepáni kolem 50. V případě, kdy obsah chrómu/Ví/ ve

vzorku je vyšší než obaah chromu/III/, je nutno extrakci o-

pakovat s novou porcí činidla. Chrom/VI/ může být převeden

do vodné fáze protřepanfm s malým objemem NaOH 0,1 mol.l~ .

Zbylá vodná fáze po oddělení chrómu/Ví/ se neutralizu-

je amoniakem a přidá se roztok 8-hydroxychinolinu v ledové

CHjCOOH /konečná koncentrace 0,005-0,01 mol.l" /. Roztok se

zahřívá k varu a vytvořený chelát se extrahuje po ochlazení

do malého objemu chloroformu. Rozdělovači poměr chromu/III/

je po 10 min. varu vyšší než 100. Předběžná extrakce ruší-

cích prvku z neutralizovaného vzorku 8-hydroxychinolinemO, 1

mol.l~ chloroformu při pokojové teplotě značně zvyšuje se-

lektivitu separace.
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PRECONCENTRATION OP INDIVIDUAL CHEMICAL FORMS

OF TOXIC ELEMENTS FROM AQUEOUS SOLUTIONS

s u m m a r y

The toxicity of elements depends strongly on their che-

mical form. The separation of individual species must usu-

ally precede their determination in natural waters.The sim-

ple and rapid methods for the preconcentration of inorganic

mercury/II/, methylmercury and phenylmercury compounds, ar-

senic/III/ and arsenic/V/ species including and separation

of methylated forms, thallium/I/ and thallium/Ill/, chromi-

um/III/ and chromium/VI/ using solvent extraction methods

are presented.

Prof. RNDr. JIŘÍ STARÝ, DrSc. - íha. KAREL KRATZER, CSc. -
- RNDr. JARMILA PRÄSlLOVÄ, CSc.
FJFI ČVUT, Praha



Zhodnocení provozu některých analyzátoru UPFAIV
J.Míía-VÚV Ostrava

ÚVOD

Velký význam pro získání objektivních informací o ja-

kosti povrchových a odpadních vod má zavádění automatických

analýzátorových stanic. U nás stanice vyráběné n.p. Mikro-

techna a n.p. Chemoprojekt dávají přehled o hodnotách pH,

elektrolytické konduktivlty, UV absorbance,oxidačněredukční-

ho potenciálu, teplotě vzduchu a vody, případně průtoku vo-

dy. Rozsah uvedených stanovení je v případě potřeby možno

rozšířit o stanovení některých aniontů a kationtů samostat-

nými analyzátory založenými na potenciometričkem měření ion-

toselektivnlmi elektrodami, případně analyzátory fotometric-

kými. U všech doplňujících stanovení se počítá s možností

napojení na dstřední analyzátorovou stanici.

Samostatné fotometrické analyzátory mají u nás dlouho-

letou tradici a pokrývají poměrně široké spektrum hodnot

souvisejících s hydrochemií vody. Jejich vývoj začal na po-

čátku šedesátých let v n.p. ČKD Dukla Praha.Jedná se o uni-

verzální pneumaticky řízené, automatické fotometrické ana-

lyzátory a jejich vývoj v posledních letech dospěl ke čtvr-

té generační řadě pod označením UPFA IV. Popis analyzátorů

a jejich parametry jsou obsaženy ve firemní dokumentaci a

některé základní údaje o jejich funkci byly i námětem p 2d-

nášek na Hydrochemii C13, C23, C33. Problematikou použití a-
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nalyzátorů UPFA ve vztahu ke sledování jakosti povrchových
vod v souvislosti se zemědělskou činností se zabýval JANE-
ČEK [ 4:.

EXPERIMENTÁLNÍ CAST

V experimentální části byla prověřována správnost pou-

žité metodiky pro analyzátory UPFA IV a její přesnost i spo-

lehlivost pro stanovení amoniaku, dusitanů, dusičnanů,feno-

lů a železa z různých hledisek hodnocení. Hodnocení funkce

analyzátorů bylo náplní výzkumné práce VUV C 5:.

1. Laboratorní prověření metodik

Laboratorně byly prověřovány metody pro stanovení jed-

notlivých komponent, používané na analyzátorech UPFA, s me-

todami používanými v laboratoři dle CSN. Byly stanoveny zá-

vislosti absorbance na koncentraci, vypočten koeficient ko- .

relace v daném koncentračním rozmezí a určena citlivost sta-

novení při absorbanci 0,5.

2. Laboratorní prověření funkce analyzátorů UPFA

Naměřené hodnoty byly stanovovány v celém rozsahu stup-

nice pomocí standardních roztoků. Byla vypočtena regresní

rovnice a koeficient korelace /r/. Dále byl určen poměrový

koeficient vyjádřený vztahem k • -X— , kde y je hodnota

naměřená přístrojem a x je hodnota skutečná. Pro koefi-

cient k byl spočítán interval spolehlivosti /L/ na hladi-

ně významnosti OL B 0,05 a odchylky stanovení.

3. Provozní zkoušky s analyzátory UPFA IV

Provozní analyzátory byly zkoušeny na pitných a povr-

chových vodách. Výsledky měření na přístrojích UPFA byly

srovnávány s výsledky naměřenými na laboratorních přístro-

jích. Obdobně jako u laboratorních měření byl počítán pomě-

rovy koeficient k / — — /, kde x 2 jsou hodnoty naměřené a-

nalyzátorem a x. hoinota stanovená v laboratoři. Byl počí-



159

tán interval spolehlivosti stanovení a hodnocena funkční
spolehlivost analyzátoru.

STANOVENÍ AMONIAKU A AMONNÝCH IONTU

Metodika ČKD je založena na reakci NH.+ iontů se sali-
4

cylanem sodným a aktivním chlórem v alkalickém prostředí.

Maximum absorbance vybarveného roztoku je při vlnové

délce 700 nm, na analyzátoru se provádí měření za použití

filtru cca 650 nm. Citlivost měření při této vlnové délce

v kyvetě 1 cm pro absorbanci 0,5 odpovídá koncentraci NH.+

1,11 mg.l"1, koeficient korelace kalibrační křivky r-0,9992.

Stanoveni je možno považovat za přesné a dostatečně citlivé.\

Intenzita vybarvení v závislosti na čase má exponenciální

charakter a je také závislá na množství amonných iontů. Ab-

sorbance do koncentrace NH. 5 mg.l" je po 14 minutách sta-
+ —1bilní, u koncentrace NH 4 10 mg.l není ještě ustálená.

Laboratorní prověření analyzátorů byla. prováděna řadou

standardních roztoků, v rozmezí koncentrace NH. 0,5 až 15

mq»l~ . Přístroj byl zapnut na 24 minutový interval a inten-

zita vybarvení byla zjišťována po 14 minutách od počátku

reakce. Výsledky měření byly v průměru nižší od skutečnos-

ti, poměrový koeficient, k je 0,9562, interval spolehlivos-

ti Lx 2 na hladině významnosti Ot • 0,05 činí - 3,67 %.

Při sedmidenním sledování výsledků měření vzorku v průměrné

koncentraci NH 4

+ 1,02 mg.l"1 činil variační koeficient

3,08 %. V závislosti na stárnutí roztoků nastával pokles na-

měřených hodnot tak, že po 30 dnech činil 13,7 %. Přesnost

stanovení závisí na obsahu aktivního chlóru v jednom z pou-

žívaných činidel pro stanovení. Výrobce uvádí stabilitu to-

hoto činidla do sedmi dnů. Ostatní činidla jsou stabilní po

dobu 30 dnů.

Provozní pokus byl prováděn na znečištěném toku,průměr-

né hodnoty ChSK 45,8 mg.l"1 a RL 557 mg.l" . Obsah amonných
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iontů NH. se pohyboval v rozmezí 2,9 až 9,4 mg.l . Byla

sledována správnost měření a spolehlivost přístroje.Ve sle-

dovaném období měření na analyzátoru UPFA ve srovnání s la-

boratorním měřením byla stanovena průměrná odchylka D"-0,51

mg.l , t.j. 12,5 %. Poměrový koeficient k « 0,9072 má va-

riační koeficient 12,84 %. Největší záporné chyby byly zjiô-

těny u vyšších koncentrací amonných iontů a je pravděpodob-

né, že naměřené výsledky jsou ovlivněny poměrně vysokou

ChSK a tím souvisejícím úbytkem množství aktivního chlóru v

činidle. V průběhu tříměsíčního provozu, přes preventivní ú-

držbu, došlo 6x k ucpání přívodu vody do přístroje a lx k

závadě v dávkování činidla.

STANOVENÍ DUSITANŮ

Stanovení je založeno na diazotaci kyseliny sulfanilo-

ve a vzniklá sloučenina je kopulována s N-/l-naftyl/ etylen-

diaminhydrochloridem na Červené azobarvivo.

Maximum absorbance vybarveného roztoku je při 540 nm,

analyzátor provádí měření při vlnové délce cca 515 nm. Cit-

livost měření při této vlnové délce v kyvetě d • 3 cm pro

absorbance 0,5 činí pro koncentraci NO ~ 0,20 mg.l~ . Koefi-

cient korelace kalibrační křivky k • 0,9997.Z toho vyplývá,

že stanovení je přesné a dostatečně citlivé. Vybarvení roz-

toku se stabilizuje po pěti minutách.

Laboratorní prověření analyzátoru bylo provedeno řadou

standardních roztoků v rozmezí 0,1 až 2,0 mg.l~ .Koeficient

korelace naměřených hodnot činil O,9996.Průměrný přepočtený

koeficient k • 0,9735 a inteval spolehlivosti stanovení na

hladině významnosti Qf" 0,05 je - 5,27 %.Naměřené průměrné

hodnoty byly nižší od skutečnosti. Přesto je možno považo-

vat stanovení za dostatečně přesné. Používané roztoky jsou

stabilní třicet dnů.
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Provozní pokus byl proveden s vodovodní vodou, kde se
hodnoty laboratorních stanovení NO ~ pohybovaly v rozmezí
0,020 až 0,045 mg.l" s průměrem 0,0303 mg.l"1.Průměrná hod-
nota naměřená analyzátorem činila O,O247 mg.l"1. Nevýhodou
pokusu bylo, že obsah dusitanů byl poměrně nízký a odočet
z analogové stupnice analyzátoru nebyl dostatečně přesný.
Přepočtový koeficient k měl hodnotu 0,8479 s variací
35,50 %.

STANOVENÍ DUSIČNANŮ

Metoda je založena na redukci dusičnanových iontů na

poměděném kadmiovém drátku a v další fázi se stanoví foto-

metrický jako dusitany.

Laboratorně se metodiku stanovení nepodařilo napodobit,

i když k redukci dusičnanů na dusitany docházelo,ale reduk-

ce nebyla dostatečná.

Laboratorní prověření analyzátoru bylo provedeno řadou

standardních roztoků NO. v koncentračním rozmezí 5,0-75 mg.
-1.1 . Přepočtový koeficient k mezi skutečnou a naměřenou

hodnotou činí 0,9496. Naměřené hodnoty jsou v průměru niž-

ší než skutečné. Při štatistickom hodnocení intervalu spo-

lehlivosti na hladině významnosti OC - 0,05 byla chyba sta-

novení - 14,60 %.

Provozní pokus byl prováděn s pitnou vodou.Hodnoty du-

sičnanů NO ~ se pohybovaly v rozmezí 13,4 až 17,0 mg.l ,
—1

průměrná hodnota byla 15,88 mg.l oproti průměrnému stano-

venému množství analyzátorem 12,22 mg.l" .

Analyzátor ve srovnání s laboratorním měřením měl prů-

měrnou odchylku D = -3,66 mg.l , t.j. 23,04 %.Průměrný pře-

počtový koeficient k • 0,7721 s variací 12,51 %. Z toho vy-

plývá, že redukce dusičnanů na dusitany není v daném systé-

mu dokonalá a výsledky měření jsou zatíženy značnou chybou.
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STANOVENÍ FENOLU

Metoda spočívá v reakci fenolu s 4-aminoantipyrinem v

alkalickém prostředí a hexakyanoželezitanem draselným za

vzniku červeného zbarvení.

Maximum absorbance vybarveného roztoku je při 520 nm.

Analyzátor provádí měření v kyvetě d • 3 cm při vlnové délce

515 nm. Citlivost měření fenolu v uvedené vlnové délce v ký-

vete d = 3 cm činí pro absorbanci 0,5 1,33 mg.l , koefi-

cient korelace mezi absorbanci a koncentrací je 0,9999. Sta-

novení je velmi přesné a dostatečně citlivé.

V laboratorních podmínkách byl analyzátor prověřován
řadou standardních roztoků fenolu v rozmezí 0,25 až 3,0 mg.
.l"1. Koeficient korelace Činil 0,9982. Přepočtový koefi-
cient k měl hodnotu 0,9513. Naměřené hodnoty byly v prů-
měru nižší od skutečnosti. Interval spolehlivosti na hladi-
ně významnosti (X = 0,05 je - 5,Ol %. Stanovení je možno po-
važovat za dostatečně přesné. Používané roztoky jsou mini-
málně třicet dnů stabilní.

Provozně byl analyzátor sledován na znečištěném toku,

průměrná koncentrace fenolů činila 0,12 mg.l" .K říční vodě

byly přidávány standardní přídavky fenolu v rozmezí 0,2 až

2,0 mg.l . Stanovené hodnoty byly poněkud nižší od hodnot

laboratorních. Přepočtový koeficient k " 0,9797, interval

spolehlivosti stanovení na hladině významnosti (X • 0,05 je

- 2,12 %. Stanovení fenolů analyzátorem je možno hodnotit

za velmi přesné. Funkční spolehlivost analyzátoru byla sle-

dována v období tří měsíců. Během provozu byla prováděna

častá vldržba v hydraulické části přívodu vzorku.Přesto doô-

lo 4x k ucpání nátoku vzorku do analyzátoru a 2x k závadě

na pneumatické části, při dávkování činidel.
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STANOVENÍ ŽELEZA

Metodika stanovení je založena na reakci trojmocného
železa v kyselém prostředí s thiokyanatanem za vzniku čer-
veného zbarvení.

Maximum absorbance vybarveného roztoku je při 475 nm.

Přístroj provádí měření při 515 nm v kyvetě d - 5 cm.Citli-

vost měření Fe pro absorbanci 0,5 činí 1,17 mg.l"1,regresní

koeficient r • 0,9989. Metoda je dostatečně přesná a poměr-

ně citlivá. Při analýze standardních roztoků bylo dosahová-

no velmi dobrých výsledků. Interval spolehlivosti na hladi-

ně významnosti <* = o,05 je i 4,33 %.Používané roztoky jsou

stálé třicet dnů.

Analyzátor byl provozován s vodovodní vodou, kde obsah

veškerého železa se pohyboval v rozmezí 0,12 až 0,94 mg.l" .

Analyzátor umožňuje provádět měření v různých časových cyk-

lech od vybarvení roztoku. V prvním cyklu /4 min./ oproti

metodě používané v laboratoři bylo stanoveno 59,09 % z la-

boratorně stanovené koncentrace, v druhém cyklu 72,73 % a v

pátém, tj. po 20 minutách 86,36 %. Z toho vyplývá,že železo

za daných podmínek přechází do rozpuštěné formy jen nedoko-

nale. To potvrzují i standardní přídavky železa,kde při pří-

davku Fe 1 mg.l" v dobře rozpustné formě bylo stanoveno

95,65 % železa vzhledem ke správné koncentraci.

SOUHRN

Používané analytické postupy pro analyzátory CKD UPFA

IV pro stanovení amoniaku, dusitanů, fenolu a železa jsou

citlivé a dostatečně přesné. Stejný poznatek platí i pro

stanovení jednotlivých komponent na analyzátorech s použi-

tím standardních roztoků. Při stanovení dusičnanů redukce

na dusitany probíhá nedokonale. Provozní pokusy byly již

méně uspokojivé. Převážně byly nacházeny nižší výsledky o-
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proti laboratornímu měření u amoniaku, dusičnanů a železa.
Stanovení fenolů dávalo výsledky spolehlivé. V průběhu pro-
vozních pokusů docházelo k poruchám v hydraulické a pneuma-
tické části analyzátorů. Odečet hodnot na stupnici přístro-
je a registračním záznamu je málo přesný.
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EVALUATION OF SOME UPFA IV ANALYZERS OPERATION

S u m m a r y

Analytical methods used in ČKD UPFA IV analyzers for

determinations of ammonia, nitrites, phenols and iron are a-

dequately sensitive and accurate. The same characterisation

can be used for determinations of particular components with

the use of standard solutions in these analyzers.When deter-

mining nitrates, their reduction to nitrites is not cample-
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fee. plant tests weren't too satisfactory. Mostly lower re-

sults were reached here at ammonia, nitrates and iron de-

terminations on the contrary to laboratory tests.Determina-

tions of phenols gave reliable results. There occured break-

downs in the hydraulic and pneumatic parts of analyzers du-

ring plant rest. The reading of values from the device sca-

le and from the recording paper is not sufficiently accura-

te.

JAN MÍCA
Výzkumný ústav vodohospodářský, Ostrava



Iontová chromatografie v analýze vod
M. Mrkva, J. Švrčula —VťJV Ostrava

Automatické systémy nacházejí stále větší uplatnění rov-

něž ve fyzikálněchemické analýze vod,což umožňují nové apli-

kace fyzikálních principů a rychlé zavádění moderní přístro-

jové techniky. Značný význam pro analýzu vod má iontová chro-

matografie, která je variantou iontově výměnné chromatogra-

fie zahrnující ve své základní formě rozdělení iontů a ná-

sledné konduktometrické stanovení. Přední světové firmy uvá-

dějí na trh velmi dokonalé výrobky a k uvedené problematice

jsou konány mezinárodní konference, kde řada autorů seznamu-

je s parametry a možnostmi, které tyto přístroje skýtájí.Vý-

znamnou monografii o iontové chromatografii uvádějí FRITZ,

GJERDE, POHLANDT ClJ. V naší odborné literatuře je dosud má-

lo publikací. V posledních letech uveřejnili přehledné práce

KARLÍK a BEŇADÍKOVÄ C2J, VLÄČIL a VINŠ C33.PO rozšíření pří-

strojové základny lze očekávat odborná sdělení o praktických

aplikacích v různých analytických sférách.

Úkolem tohoto článku je seznámit vodohospodářskou veřej-

nost s některými základními pojmy, přístroji předních firem

a s praktickou aplikací IC při analýze vzorků říčních vod po-

vodí Odry na iontovém chromatog'rafu firmy Biotronic.

Práce spojené s rozdělením aniontů a kationtů pomocí ion-

tově výměnné chromatografie jsou známy již dlouhou dobu, je-

jích počátky však měly celou řadu nevýhod. Bylo to zejména
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velmi pomalé dělení iontů na velkých kolonách za nízkého tla-

ku a zpravidla pracná a časově náročná diskontinuální detek-

ce. Teprve rozvoj nových iontoraěničových materiálů s malou

zrnitostí a nižší výměnnou kapacitou, zvýšení rychlosti

proudění v dělicí koloně, vysoký tlak na vstupu kolony a v

neposlední řadě zavedení vysoce citlivých detektorů způso-

bil značný rozvoj této analytické metody a její široké u-

platnění. Lze říci, že iontová chromatografie je v analyti-

ce anorganických i organických iontů v současné době spolu

s izotachoforézou nejuniverzálnější metodou skupinového sta-

novení. Přes vysokou technickou ííroveň konduktometrických

detektorů je detekce omezena určitou hranicí výšky signálu

pozadí. Řešením tohoto problému se iontová chromatografie

rozdělila do dvou základních skupin. První metoda navržena

SMALLEM, STEVENSEM a BAUMANEM C43 je založena na kompenzaci

elektrolytu obsaženého v eluentu v kompenzační iontově vý-

měnné koloně, umístěné mezi rozdělovači kolonou a kondukto-

metrický detektor. Táto metoda původně nazvaná iontovou chro-

matografií získává v současné době daleko širší význam.Prá-

ce byla základem pro tzv. dvoukolonový systém. Druhou meto-

dou nazývanou jednokolonový systém navrhli GJERDE, FRITZ a

SCHMUCKLER C 5 3, spočívá ve vhodné volbě elučního činidla,

které se vyznačuje nízkou konduktivitou.

Dvoukolonový systém

Základní blokové schéma je uvedeno na obr. 1. Celý pří-

stroj pro stanovení iontů touto metodou lze rozdělit do ně-

kolika části. Dopravní část se skládá ze zásobníků eluentů,

čerpadla, zařízení pro nástřik vzorků. Separační část je tvo-

řena separační kolonou s anexem či katexem nižší kapacity,

detekční část kompenzační kolonou plněnou katexem či anexem

vysoké kapacity nebo kolonou s polopropustnými dutými vlák-

ny zabezpečujícími výměnu iontů mezi proudem eluentu uvnitř

vlákna a roztokem vně vlákna a konduktometrickým detektorem.

Po rozdělení na separační koloně prochází proud iontů spolu
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Obr. 1 Schéma dvoukolonového iontového chromatografu
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s eluentem kompenzační kolonou. Jako eluenty jsou nejčastěji

používány roztoky hydroxidů, solí silných zásad, silné ky-

seliny schopné vytěsnit analyzované ionty z rozdělovači ko-

lony a v kompenzační koloně pak reagovat za vzniku vody ne-

bo slabě disociujících částic s nízkou vodivostí.

Práci kompenzační kolony lze nejlépe ilustrovat rovni-

cemi reakcí na ní probíhajících:

Analýza aniontů

1. eluent NaOH

pryskyřice - SO3H + NaOH -*• pryskyřice - SO3Na + H_0

2. vzorek /příklad: analýza NaCl, NaNOj/

pryskyřice - SO3H + KCl,KNO3-»- pryskyřice - SO3K+HC1,HNO3

Analýza kationtů

1. eluent HNO3

pryskyřice - OH + H N O 3 — pryskyřice - N0 3 + H20

2. vzorek /analýza KC1, NaCl/

pryskyřice - OH + KCl,NaCl pryskyřice - Cl + KOH,NaOH

Kompenzační kolonu lze plnit libovolně silnými ionto-

měniči, protože musí efektivně pohlcovat kationty či anion-

ty eluentu, nemá to však vliv na rozdělení iontů provedené

v předcházející separační koloně. Z kompenzační kolony pro-

chází proud kapaliny s rozdělenými ionty měřící celou detek-

toru konduktivity, jeho signál je dále vyhodnocován a zpra-

cován.

Jednokolonový způsob

Základní schéma tohoto uspořádání je shodné jako u dvou-

koIónového způsobu, s výjimkou toho, že za separační kolonu

je bezprostředně zapojen detektor konduktivity. Vývoj této

metody byl podmíněn širokým rozvojem iontově výměnných ma-

teriálů. Abychom pro eluci mohli použít roztoky s nízkou kon-

centrací slabě disociujících látek s nízkou konduktivitou,

je nutné používat lontoměničové pryskyřice s velmi nízkou
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výměnnou kapacitou. Jako eluenty se nejčastěji používají vod-

né roztoky sodných, draselných, amonných solí kyseliny fta-

lové, benzoové, soli ethylendlamlnu, kyselina dusičná,chlor-

ná. Detektory používané v tomto uspořádání jsou konstruová-

ny tak, aby mohly tolerovat základní konduktivitu eluentu a

registrovaly změny konduktivity i při mnohonásobně vyšším

signálu pozadí. Píky analyzovaných iontů se projevují jako

kladné či záporné změny konduktivity v závislosti na poměru

signálu pozadí a signálu těchto iontů.

Výhodou jednokolonového systému oproti dvoukoIónovému

systému je skutečnost, že není zapotřebí regenerovat kompen-

zační kolonu, že nemůže dojít ke změně retenčních časů s po-

stupujícím vyčerpáním regenerační kolony a nedochází k roz-

mývání píku vlivem mrtvého objemu kompenzační kolony. Nevý-

hodou je do určité míry omezený výběr eluentů, detekce je

podstatně více závislá na tepelných změnách detektoru.

S rozvojem metod iontové chromatografie, s rozšířením

jejího použití v chemickém průmyslu, zemědělství, potravi-

nářství, farmaceutickém průmyslu i při řešení úkolů týkají-

cích se ochrany životního prostředí se stále více firem za-

bývá vývojem a výrobou laboratorních přístrojů pro iontovou

chromatografii. Pro technickou rešerši byla použita dostup-

ná technická dokumentace a prospektové materiály. Všechny

firmy vyrábějící komerční přístroje lze rozdělit do 2 sku-

pin - na firmy vyrábějící speciální iontové chromatografy

použitelné právě jen pro tento typ analýz a firmy využíva-

jící shodnosti základního principu kapalinové chromatograf ie

a iontové chroma tog rafie, které změnami ve vybavení přístro-

jů pomocí příslušenství adaptují kapalné chromatografy na

iontové.

Do první skupiny patří firmy Dionex /USA/, Biotronik

/NSR/, Wescan /USA/.

Firma Dionex vyrábí základní jednokanálový chromatogr a-

f ický modul dvouko lono v é iontové chroma tograf ie Dionex 20101.
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Od manuálního ovládání všech funkcí chromatogr,afu lze pří-

stroj příslušenstvím vybavit až na zcela automaticky řízený

chromatograf s automatickým vyhodnocením a zpracováním vý-

sledků. Jednotka 20101 má vestavěné vysoce výkonné inertní

čerpadlo z nekovových materiálů s mechanickým tlumičem pul-

EŮ, bipolární pulzní konduktometricky detektor. Na automa-

tický dvoukanálový systém lze tento přístroj adaptovat roz-

šířením o další přídavný chromatografický modul, blok pro

vyhřívání kolon, zvláštní regulaci pro souběžné provozpvání

obou kanálů, automatický podavač vzorků a další automatické

příslušenství. Přístroj má vybavení pro použití až šesti e-

luentů během jedné analýzy a jako modulový systém umožňuje

velmi jednoduchou manipulaci a výměnu jednotlivých zařízení.

Kromě vestavěného konduktometrického detektoru firma dodává

UV-VIS detektor umožňující analýzu těžkých kovů, kremičita-

nu, polyfosfátů, EDTA, fluorescenční detektor optimální pro

analýzu aminokyselin, elektrochemický detektor pro analýzu

organických iontových látek a pulzní amperometrický detek-

tor pro analýzu zejména HCOľ, HS , S ~, CN~, SCN , nitroa-

romátů, fenolů, merkaptanů a pod. Pro případ analýz vzorků

vody se doba analýzy základní anorganické skladby vody po-

hybuje okolo 30 minut.

Dalším přístrojem této firmy je Dionex QIC - jednokaná-

lový iontový chromatograf určený pro rutinní analýzy anor-

ganických aniontů a kationtů i organických kyselin.Jeho kon-

strukce je obdobná jako u předcházejícího typu chromatogra-

fu, je však vybaven pouze jednoduchými autornatizačnimi prv-

ky pro kontrolu nejdůležitějších funkcí.

Firma Biotronik vyrábí dva typy dvoukolonových ionto-

vých chromatografů. IC 5000 je plně automatizovaný přístroj

vybavený chladícím boxem s ine-rtní atmosférou pro termosta-

tování a ochranu jak šesti eluentů použitelných při jedné

analýze, tak vzorků. V tomto chladícím boxu je umístěn au-

tomatický dávkovač vzorků, který je součástí přístroje. Je
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vybavený konduktometrickou kontrolou, zda je vzorkovací smyč-

ka zcela naplněna vzorkem. V bloku kolon jsou současně na-

montovány separační kolony pro analýzu aniontů a kationtů

společně s kompenzačními kolonami, přepínání analýz i rege-

nerace kompenzačních kolon se provádí automaticky. Jako pří-

slušenství firma dodává sestavu pro stanovení těžkých kovů,

která obsahuje směšovací kolonový reaktor a UV-VIS detektor.

HPLC čerpadlo zabezpečuje dodávku vybarvovacích činidel.Kro-

mě vestavěného konduktometrického detektoru a UV-VIS detek-

toru firma dodává fluorescenční detektor a elektrochemický

detektor.

Chromatograf IC 1000 firmy Biotronik je jednoduchý pří-

stroj pro dvoukolonovou iontovou chromatografii,obsahuje mo-

dul pro připojení separačních a kompenzačních kolon, nástři-

kový blok, vysokotlaké čerpadlo, jednoduchou kontrolu tlaku

bez možnosti programování a kontroly funkce celého systému a

konduktometricky detektor. Přístroj je určen pro běžné rutin-

ní práce.

Firma Wescan /materiály této firmy jsou z roku 1982/vy-

rábí tři typy iontových chromatografů - jednokolonový jedno-

kanálový chromatograf IC 262 a jednokolonový dvoukanálový IC

261, umožňující současné stanovení kationtů i aniontů. Oba

tyto přístroje jsou s elektronickou kompenzací pozadí při kon-

duk tome trické detekci. Model IC 262 lze rozšířit o mikropro-

cesorem řízený automatický dávkovací systém,čímž vznikne tře-

tí model IC 263. K přístrojům tato firma dodává rovněž elek-

trochemický amperometrický detektor.

Do druhé skupiny patří firmy Varian, Pye Unicam, Hawlet

Packard, Waters, Perkin Elmer a další, které vyrábějí pří-

slušenství k iontové chromatografii. Jako příklady adaptova-

ných kapalinových chromatografů lze uvést iontové chromato-

graf y firem Varian a Pye Unicam.

Kapalinový chromatograf Varian model 5560 s vestavěným

UV-VIS detektorem je základní jednotkou iontového chromato-
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grafu. K přístroji je dále dodáván detektor konduktivitya řa-

da separačních i ochranných kolon pro stanovení kationtů i a-

niontů. Přístroj pracuje jako jednokolonový iontový chromato-

graf.

Základem iontového chromatografu firmy Pye Unicam je i-

sokratický" kapalinový chromatograf PU 4000. Celý tento systém

je řešen v podobě tří oddělených modulů: modulu pro tři eluč-

ní roztoky, čerpadla s dvojitým pístem a nástřikovým zaříze-

ním, modulu se separačními kolonami a UV-VIS detektoru. Firma

vybavuje detektor příslušenstvím pouze pro stanovení aniontů.

Přístroj pracuje rovněž jako jednokolonový iontový chromato-

graf.

Z uvedeného je patrno, že iontová chromatografde dává ši-

roké možnosti stanovení celé řady anorganických i organických

iontových forem látek přítomných ve vodách. Na obr.2 jsou pří-

kladně ukázky stanovení směsi kovů a nižších mastných kyselin.

Další příklady uvádějí analýzy kationtů a aniontů ve vzorcích

vod dvou vybraných profilů povodí Odry na iontovém chromato-

grafu firmy Biotronik, který byl doporučen pro plnění výzkum-

ných programů VÚV Ostrava. Jedná se o řeku Ostravici v Hrabo-

vé a řeku Odru v Bohumíně, u nichž je dlouhodobě sledována ja-

kost vod a v posledních letech zde byly uvedeny do provozu a-

nalyzátorové stanice čs. výroby AS 80 a Naiada Standard v rám-

ci oblastního vodohospodářského dispečinku. Úseky toků byly

zvoleny záměrně s tím, že první reprezentuje poměrně čistou

řeku, která ještě není ovlivněna odpadními vodami ostravské

průmyslové aglomerace, zatímco druhý je silně znečištěn látka-

mi anorganického a organického charakteru a větším množstvím

nerozpuštěných látek.

Stručná charakteristika uvedených profilů vyplývá z vý-

sledků měření prováděných v posledních letech. Řeka Ostravice,

která pramení v Beskydech, ústí do Odry po průtoku průmyslově

exponovanou ostravskou oblastí a v Useku Ostravice Hrabová se

uplatňuje v chemické skladbě zejména vliv vod odtékajících z
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Obr. 2 Příklad analýzy směsi kovů a nižších mastných kyselin
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přetížené městské čistírny komunálních a průmyslových vod.

Obsah veškerých rozpuštěných látek bývá v rozmezí 100 - 4OO

mg.l , v kationtové skladbě převládá obsah vápníku, který

dosahuje v průměru 51 mg.l a sodíku s hodnotou 24 mg.l",

z dalších kationtů je možno uvé^t ještě průměrné koncentra-

ce hořčíku 8 mg.l" a draslíku 6,0 mg.l . U aniontů jsou

nacházeny nejvyšší hodnoty u hydrogenuhličitanů/82 mg.l /

a průměrné koncentrace chloridů činí 23,6 mg.l , dusična-

nů 15,2 mg.l~ a síranů 53,0 mg.l . V ukazatelích kyslí-

kového režimu jsou zjištovány větší výkyvy u chemické spo-

třeby kyslíku /ChSK-Mn/ v rozmezí 1,5-10,7 mg.l" a u BSK5

1,0-6,2. Vzhledem k výše uvedeným parametrům je tento pro-

fil zařazován převážně do Ib třídy čistoty, tj. voda čistá.

U řeky Odry je věnována mimořádná pozornost sledování

jakosti vod v prostoru Bohumín, protože se jedná o význam-

ný hraniční profil, kde došlo v důsledku asanačních opatře-

ní k výraznému zlepšení v posledních dvou letech zejména v

ukazatelích kyslíkového režimu. Vlivem odpadních vod che-

mického průmyslu a důlních vod natriumchloridového typu jsou

zjišťovány zvýšené obsahy veškerých rozpuštěných látek v

rozmezí 350-900 mg.l" . Podstatnou část anorganické složky

tvoří sodík s průměrnou hodnotou 80 mg.l , vápník 65 mg.

.1~ , draslík 15 mg.l" a v aniontové skladbě se jedná zej-

ména o chloridy, kde se koncentrace pohybuji v rozmezí 60-

-250 mg.l" , dále o sírany s průměrnou koncentrací 116 mg.

.1~ . V organické oblasti jsou v posledním období hodnoty

ChSK-Mn kolem 15 mg.l" a BSK 5 mg.l" . V závislosti na prů-

toku a vypouštění odpadních vod jsou však zjišťovány znač-

né rozdíly minimálních a maximálních hodnot. Bližší údaje

o skladbě těchto vod jsou uvedeny ve zprávách vtfv C63.

K analýze jednomocných kationtů a aniontů na iontovém

chromatografu byly odebírány vzorky vod těchto profilů řek

v období nízkých průtoků, kdy se hodnoty jednotlivých kom-

ponent blíží dlouhodobým průměrům. Vzorky byly upraveny mem-
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bránovou filtrací a k nástřiku odebráno vždy 1OO ;ul. Pro

stanovení jednomocných kationtů byla použita separační ko-

lona BT IV KA, speciální kompenzační kolona pro kationtovou

analýzu, konduktoraetrický detektor, jako eluent HN0_2mmol.
—1 —1

.1 , rychlost průtoku nastavena na 1,5 ml.min při tlaku

4,6 MPa. Za těchto podmínek dochází k dokonalému dělení Li*

Na +, NH* a K+.

K analýze aniontů bylo rovněž nastříknuto 100 jíl vzor-

ku na separační kolonu BT I AN. Elučni roztok je tvořen smě-
ryehlost tokusi Na oC0, 1,1 mmol.l"" a NaOH 1,1 mmol.l~ ,2 3

byla 2,2 ml.min x, tlak 2,0 MPa. Analýzou byly stanoveny F ,

ci", NO~, soj".
Kalibrace s použitím standardních roztoků byla prová-

děna za stejných podmínek jako je uvedeno u stanovení kati-

ontů a aniontů, doby analýzy se pohybují v rozmezí 17-23 mi-

nut.

Na*
5 * .

Ippm

3>i*»

16 min
20 nun

Obr. 3 Chroraatogramy analýzy standardních roztoků
kationtů a aniontů
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Chromatogramy standardů a vzorků vod jsou uvedeny na

obr. 3, 4 a 5 současně s údaji koncentrací jednotlivých ka-

tiontů a aniontů. Výsledky odpovídají průměrným hodnotám na-

cházeným při dlouhodobém sledování jakosti vod v profilech

Oatxavice-Hrabová a Odra-Bohumín.

No*

20 nrt

Obr. 4 Analýza kationtů a aniontů čistého úseku
řeky Ostravice /Hrabová/

Uvedené příklady názorně demonstrují možnosti využití

iontové chromatografie v analýze vod.

SOUHRN

článek informuje o významu a možnostech využití ionto-

vé chromatografie v analýze vody. Uvádí základní pojmy IC,

seznamuje s principy dvoukolonového a jednokolonovóho sys-

tému, s hodnocením jejich použití a popisuje výrobky předních

světových firem. Na praktickém příkladu je demonstrována a-

nalýza kationtů a aniontů ve dvou profilech povodí Odry,kte-

ré reprezentují velmi čistou a silně znečištěnou vodu, na

iontovém chromatografu fy Biotronic.
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Na*

17 min 23 nun

Obr. 5 Analýza kationtŮ a aniontů znečištěného úseku
řeky Odry /Bohumín/
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ION CHROMATOGRAPHY IN WATER ANALYSIS

S u m m a r y

The Importance and possibilities of the use of the ion

chromatography in water analysis are referred in this paper.

The basic terms and principles of IC with the evaluation of

their use are mentioned. Devices produced by the world-known

producers are described here. The determination of cations

and anions in two samples of water from the river Odra basin

was carried out with the ion chromatograph Biotronic.

These two samples were taken at two various sampling

points, one of them representing a very pure water,the other

being considerably polluted.

Ing. MIROSLAV MRKVA, CSc. - Ing. JIŘÍ SVRČULA
Výzkumný ústav vodohospodářský, Ostrava 1



Použiti iontoselektivních analyzátorů NOVA
ke stanovení NO, a NH,
J. Švrčula, P. Černoch —VtíV Ostrava

V současné době dochází k mohutnému rozvoji průmyslu

zaváděním nových technologických procesů, využitím nových

zdrojů energie i surovin. Tento rozvoj však s sebou přiná-

ší nutnost řešení nových obtížných ilkolů. Dochází ke zvyšo-

vání množství a různorodosti průmyslových odpadů a naší

současnou snahou je v rámci zachování a zlepšení životního

prostředí minimalizace odpadů a zavádění nových bezodpado-

vých technologií. Toto vše úzce souvisí s koloběhem vody

jak přímo v technologických procesech, tak i v přírodě,kde

se voda jako průmyslový odpad stává zdrojem znečištění.

Vzniká zde naléhavá potřeba kvalitní, rychlé a četné analý-

zy vody se stále širším Bpektrem analytických stanovení.

Z těchto důvodů se pro potřeby řízení a kontroly tech-

nologických procesů i pro potřeby vodohospodářských dispe-

činků vyvíjí a vyrábí celá řada samostatných analyzátorů i

automatických analyzátorových stanic kontroly kvality vod.

Rozsah možností těchto analyzátorů se stále rozšiřuje. Ve

světě jsou používány anlyzátory založené především na prin-

cipu fotometrickém a analyzátory využívající iontoselektiv-

ní elektrody. Podrobně se touto tématikou zabývá SCH1NDLER

c4i, c5:, :6D.

V Československu jsou v ČKD Dukla vyráběny univerzální

pneumaticky řízené fotometrické analyzátory UPFA,Mikrotech-
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nikou Praha a Chemoprojektem Satalice automatické analyzá-

torové stanice. Ve světě jsou výrobci analýzátorových sta-

nic využívajících také iontoselektivní elektrody: Hydrolab

Corp. USA, Foxboro Co. Mass USA, Honeywell Ind. Div. USA,

pH 0X Systems Ltd GB, Phllips-NL, Electrofact NL /používá

iontoselektivní analyzátory firmy Orion USA/, Simac Ltd,GB,

Electronic Instruments Ltd EIL GB, Conducta Gesellschaft

fur Mess und Regeltecnik, Dornier Systems GmbH NSR,Aquamer

PLR. U těchto stanic jsou měrné elektrody umístěny v prů-

točném systému. Roztoky pro lipravu iontové síly, pH jsou

dávkovány peristaltickými čerpadly nebo pomocí elektromag-

netických ventilů do směšovacích prostorů, odkud jsou

po promíchání se vzorkem vedeny do měřících cel. Přístroje

jsou schopny provádět jednobodovou nebo dvoubodovou auto-

matickou cyklickou kalibraci, jsou vybaveny teplotní korek-

cí měření. U většiny stanic je istalováno zařízení pro

tlakové nebo ultrazvukové čištění elektrod. Stanice jsou

buď kompaktní v jednom bloku nebo složené z jednotlivých a-

nalyzátorů s centrálním vyhodnocovacím a řídícím členem.

Do další skupiny patří výrobci samostatných analyzáto-

rů s iontoselektivní detekcí. Jsou to: Orion Research, USA,

Corning Medical USA, Nova Analytical USA, Bran & Lubbe NSR,

EIL GB, pH 0X Systems Ltd GB.

Modulový systém konstrukce analyzátorů umožňuje pou-

žití různých druhů iontoselektivních elektrod. Přístroje

jsou vybaveny samostatným vyhodnocovacím zařízení*, u nároč-

nějších analyzátorů je použito mikroprocesorů.Pri optimali-

zaci měření jsou vybaveny termos ta továníjr prostoru průtoku

vzorku nebo je termostatován celý přístroj.

Předmětem tohoto článku je ověření a posouzení funkce

automatického iontoselektivního analyzátoru amoniaku a du-

sičnanů firmy NOVA analytical. Základní součást přístroje

:3l tvoří blok se speciálními průtočnými iontoselektivními
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elektrodami, dávkovací zařízení s jedním peristaltickým čer-

padlem pro dopravu vzorků a pracovních roztoků a měřící a

vyhodnocovací zařízení s mikropočítačem. Tento počítač řídí

všechny mechanické funkce přístroje - dopravu dvou standard-

ních roztoků pro dvoudobou kalibraci, odběr vzorků, jejich

průchod měřícím zařízením a propláchnutí celého systému.Dá-

le provádí zpracování a vyhodnocování změřených dat,výpočet

směrnice kalibrační křivky s patřičnou kontrolou,zda měření

proběhlo správně a směrnice se nachází v pracovním interva-

lu příslušné elektrody. Výpočet koncentrace stanovaných lá-

tek ve vzorku se provádí pomocí směrnice a hodnoty potenciá-

lu jednoho ze dvou standardů měřeného společně s každým

vzorkem. Volbou srovnávacího standardu lze zvolit režim mě-

ření pro nižší či vyšší rozsahy koncentrací. V počítači je

naprogramována rovněž řada testů zabezpečujících kontrolu

veškerých funkcí přístroje a signalizujících chyby v pro-

cesu měření s číselnými kódy pro jejich identifikaci.

Práce analyzátoru je nejlépe patrná z obrázků la, lb.

Všechny pracovní roztoky jsou v polyetylenových lahvích, u-

místěných uvnitř přístroje. Jedná sa o dva standardní rozto-

ky, ředící roztok MgSO. používaný při každém měření, roztok

KC1 pro referentní kalomelovou elektrodu. Výběr roztoků,po-

užívaných na určitém stupni cyklu měření je prováděn pomocí

ventilů řešených jako tlačky, určen polohou víceúčelového

dávkovačího zařízení, tvořeného dvěma soustřednými jehlami

pohybujícími se vertikálně mezi dvěma gumovými septy.

Na obr. la je znázorněno měření vzorku. Peristaltické

čerpadlo tlačí ředící roztok mezikružím dávkovacího zaříze-

ní na jeho konec, kde je čerpadlem nasáván společné se vzor-

keni do vnitřní jehly. Po smísení prochází proud tekutiny

vzduchovým detektorem, který zabezpečuje konduktometrickou

kontrolu, zda nedošlo v celém systému čidel k přerušení

sloupce a dále prochází průtočnými měřícími iontoselektivní-

mi elektrodami a referentní kalomelovou elektrodou do odpa-

du.
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Obr. 1 Schema iontoselektivnlho analyzátoru NOVA

Na obr. lb je znázorněno měřeni standardu B. Roztok

standardu B je spolu s ředícím roztokem nasáván do vnitřní

jehly dávkovacího zařízení. Tlaikovy ventil pro standard B

je otevřen, konec jehly dávkovacího zařízení se nachází v

prostoru mezi oběma septy. Po smísení a průchodu vzduchovým

detektorem a systémem iontoselektivních elektrod je proud

kapaliny peristaltickým čerpadlem vytlačen do dopadu.

Je-li k přístroji připojeno automatické dávkovací za-

řízení společně s tiskárnou výsledků, může pracovat samos-
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tatně a bez obsluhy. Zcela automaticky, každé dvě hodiny,

proběhne rekalibrace analyzátoru..Kalibrace proběhne i v

případě, že okolní teplota, přístrojem neustále sledována,

se změní o více než 4 °C. Zapnutý analyzátor se tedy sám

udržuje neustále v pohotovosti pro měření.

NOVA analyzátory jsou vybavovány blokem s jednou ai

třemi měrnými elektrodami dle potřeb provozovatele,s velmi

širokými možnostmi analýz. Výběr elektrod je limitován pod-

mínkami pro měření.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

tfčelem této části bylo zjištění správnosti a reprodu-

kovatelnosti výsledků měření. Podle vypracovaných metodic-

kých zásad byla provedena série analýz vzorků povrchových

vod pomocí analyzátorů i klasickými laboratorními postupy.

Výsledky byly statisticky vyhodnoceny.

Analyzátor dusičnanů

Nejprve byla na standardních roztocích KNO provedena

kontrola kalibrace analyzátoru v celém měřícím rozsahu. Pro

režim měření nižších koncentrací No" pracuje přístroj v in-
-1tervalu 8-350 mg.l s relativní chybou měřeni menší než 5%.

Pro měření vyšších koncentrací v intervalu 10-500 mg.l" je

relativní chyba měření rovněž menší než 5 %. Při volbě op-

timálního rozsahu byla jako mezní hranice přepnutí pracov-

ních režimů určena 100 mg.l

Pro nižší rozsah 8-100 mg.l" byly vypočteny koeficien-

ty lineární regresní přímky závislosti měřených hodnot na

hodnotách standardu se směrnicí a • 0,9963,úsekem b =0,1166

a koeficientem korelace r « 0,9996. Pro vyšší rozsah 100 -

-500 mg.l"1 byly vypočteny koeficienty a = 0,9663,b - 3,728

a r = 0,9998.

Poté bylo na přístroji metodou standardních přídavků
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proměřeno 5 druhů vod, charakterizujících prakticky celé

spektrum běžně zpracovávaných vzorků. Profil i Ružanec je

jedním z nejčistších přítoků do údolní nádrže Šance - jed-

noho ze zdrojů pitné vody pro Ostravu, profil 2 vodovodní

voda, profil 3 Ostravice-Hrabová je odebírán z řeky Ostra-

vice těsně před vstupem do ostravské aglomerace a antropo-

genní vlivy na kvalitu vody jsou v tomto místě nevýznamné.

Profil 4 Odra-Bohumín je charakteristický pro řeku po prů-

chodu průmyslovou aglomerací a je znečištěn odpady předev-

ším koksochemického, chemického a strojírenského průmyslu.

Profil 5 Ostravice-Kunčičky byl zvolen v těsné blízkosti vy-

ústění odpadu celulózky Paskov. Tato voda s vysokým obsahem

sulfitových výluhů je silně organicky znečištěna. Charakte-

ristické ukazovatele pro tyto vody a jejich zařazení do

tříd čistoty jsou uvedeny v tab. 1 c ID.

Tabulka 1

Vybrané ukazatele kvality vod použitých pro standardní

přídavky a jejich zařazení do těíá čistoty

Ukazatel

pH

Konduktivita

mS.m
ChSK-Mn

mg.l"

KL mg.l'1

Cl~ mg.l"1

»«2~ ,-1SO. mg.1
Třída čistoty

dle ČSN

83 0602

1

Růžanec

7,3

10,4

0,4

88,0

9,9

10,9

Ia

2

Vodovod,
voda

7,5

46,8

1,2

338

29,4

110,3

-

3

Ostravice
-Hrabová

7,9

30,8

3,2

212

18,4

67,8

Ib

4

Odra-
-Bohu-

mín

7,4

58,0

9,4

430

70,9

105,0

II-III

5

Ostravi-
ce-Kun-

čičky

7,5

81,8

46,4

675

81,6

247

IV



Tabulka 2

Regresní a korelační koeficienty pro standardní přídavky a přírůstky

měřených hodnot pro NOVA analyzátor NO~ a laboratorní stanovení,chyby stanovení

Profil

1

2

3

4

5

NOVA N0~

a

1,0205

1,0451

1,0458

1,0141

1,1187

b

O,O867

-0,6800

-0,4800

0,4933

0,8333

r

O,9998

0,9994

0,9999

0,9987

0,9993

Laboratoř

a

1,1060

1,1286

1,0703

1,0635

1,1513

b

-0,7787

-1,2067

1,3267

-0,4867

-0,6633

r

0,9989

0,9996

0,9967

0,9981

0,9983

Chyba v %

NOVA

0,45-4,02

-1,85-2,77

-1,22-2,73

-0,49-2,75

3,18-9,88

Laboratoř

-4,59-8,92

-3,56-7,13

-0,47-10,41

-2,36-4,20

2,44-10,65

CD
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Z každého profilu bylo připraveno 10 vzorků se stan-

dardními přídavky přidáním 20 ml standardu ke 180 ml vzorku.

Koncentrace dusičnanů se zvyšovala po 5 mg.l"1 od 0 do 50

mg.l . Vzorky byly změřeny analyzátorem a zpracovány v la-

boratoři dle ČSN C2: se salicylanem sodným. Byly vypočteny

koeficienty lineární regrese pro přidané množství dusičnanů

a přírůstky měřených hodnot pro NOVA analyzátor i laborator-

ní stanovení. Regresní a korelační koeficienty jsou uvedeny

v tab. 2. Byly vypočteny relativní chyby stanovení vztažené

k teoretickému nárůstů koncentrací od nulové hodnoty přídav-

ku, rozmezí chyb pro analyzátor i laboratorní stanovení

jsou rovněž v tab. 2.

Pro posouzení reprodukovatelnosti měření NOVA analyzá-

toru byl vybrán vždy jeden standardní přídavek /profily Od-

ra-Bohumín, Ostravice-Kunčičky byly měřeny přímo bez přídav-

ku/ s koncentrací N0~ cca 20 mg.l"1 a bylo provedeno 16 pa-

ralelních stanovení.Hodnoty průměru x,směrodatných odchylek

s, variačních koeficientů v R % a krajní meze intervalu spo-

lehlivosti na hladině významnosti Or• o,05 L 2 jsou uvede-

ny v tab. 3.
Tabulka 3

Hodnoty x, s, v k%, l>l 2 pro vybrané profily

u analyzátoru NO"

Profil

1

2
3

4
5

X

20,61
20,58
23,80
43,40
36,50

s

0,064
0,304
0,571
0,474
1,012

V
0,31

1,48

2,40

1,09

2,77

20,65

20,74

24,11

43,66

37,00

L 2

20,57

20,42

23,49

43,14

36,00

Porovnáme-li směrnice v tab. 2, zjistíme, že od teore-

tické správné hodnoty a = l se výrazněji odlišuje pouze vzo-

rek č. 5. Ve srovnání s laboratorními hodnotami je stanouc-
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ní dusičnanů NOVA analyzátorem ve všech případech správněj-

ší. Ke stejným závěrům dojdeme i při porovnání relativních

chyb měření. Vyloučíme-li silně organicky znečištěný profil

Ostravice-Kunčičky, kde se výrazně projevuje chemická inter-

ference látek přítomných v odpadních vodách celulózky C11

pracuje NOVA analyzátor dusičnanů s relativní chybou stano-

vení v intervalu -1,85-4,02 /oproti laboratornímu stanovení

-4,59-10,41/. Z hodnot směrodatných odchylek a variačních

koeficientů vyplývá, že analyzátor dosahuje vysoké reprodu-

kovatelnosti měření, intervaly spolehlivosti jsou velice úz-

ké.

Analyzátor NH.

Posouzení analyzátoru amoniaku bylo provedeno obdobným

způsobem jako u analyzátoru dusičnanů. Na standardních roz-

tocích NH^Cl byla provedena detailní kontrola kalibrace pro

celý měřící rozsah. Pro režim měření nižších koncentrací NH,
—1pracuje přístroj v intervalu 0,4-1 mg.l s chybou do 10 %,

v intervalu 1-13 mg.l s chybou menší než 5 %. Pro režim

měření vyšších koncentrací v intervalu 5-500 mg.l~ s chybou

menší než 5 %. Jako hranice přepnutí obou měřících režimů

byla určena koncentrace 10 mg.l . Po vypočtení lineární

regrese pro nižší rozsah 0,4-10 mg.l platí a = 0,9813,

b = 0,8841, r = 0,9999.

Metodou standardních přídavků byly proměřeny stejné

vzorky vod jako u analyzátoru dusičnanů.Koncentrace amonia-

ku byla zvyšována po 1 mg.l" cl 0-10 mg.l~ . Vzorky byly

změřeny analyzátorem a v laboratoři kolorimetrickou metodou

s Nesslerovým Tinidlem dle CSN C23. Byly vypočteny koefi-

cienty lineární regrese pro přidané množství NH-a přírůstky

hodnot měřených NOVA analyzátorem i laboratoří. Regresní a

korelační koeficienty jsou uvedeny v tab. 4. Byly vypočteny

relativní chyby stanovení vztažené k teoretickému nárůstu

koncentrací od nulové hodnoty standardního přídavku. Rozme-

zí chyb analyzátoru i laboratorního stanovení je uvedeno



Tabulka 4

Regresní a korelační koeficienty pro standardní přídavky a přírůstky

měřených hodnot pro NOVA analyzátor NH_ a laboratorní stanovení, chyby stanovení

Profil

1

2

3

4

5

NOVA NH3

a

1,0975

1,0799

1,1541

0,9633

0,9670

b

-0,1780

-O,2347

-O,6227

0,0960

-0,3547

r

0,9965

0,9997

0,9993

0,9986

0,9993

Laboratoř

a

1,0570

l,O6O2

1,0878

1,0681

1,1133

b

-0,0133

0,0247

-0,1807

0,1007

0,1760

• r

0,9988

0,9993

0,9976

0,9998

0,9987

Chyba v %

NOVA

+ 2,00-14,3

- 9,02-6,75

-12,08-9,94

- 3,45-2,95

-11,06-5,03

Laboratoř

0,75- 8,00

3,33-13,33

-1,27- 8,79

2,64-6,26

9,02-14,18
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rovněž v tab. 4. Pro posouzení reprodukovatelnosti měření

byl vybrán vzorek se standardním přídavkem NH3 cca 10 mg.

.1 a bylo provedeno 16 paralelních stanovení.Hodnoty prů-

měru, směrodatných odchylek, variačních koeficientů a kraj-

ní meze intervalu spolehlivosti na hladině významnosti OL *

• 0,05 jsou uvedeny v tab. 5.

Tabulka 5

Hodnoty x, s, vk%, L1 2 P
r° vybrané profily

u analyzátoru NH3

Profil

1

2
3
4
5

X

9,48

9,30

13,70

14,10

9,56

s

0,1465

0,1397

0,2692

0,7754

0,1826

V
1,55

1,50

1,97

5,50

1,91

Ll

9,56

9,37

13,84

14,51

9,66

L2

9,40

9,23

13,56

13,68

9,46

Srovnáním směrnic z tab. 4 je patrné, že pro profily

1-3 dává správnější výsledky laboratorní stanovení,pro pro-

fily 4 a 5 analyzátor NOVA. Relativní chyby stanovení analy-

zátoru jsou v intervalu - 12,08-14,3 %, pro laboratorní a-

nalýzy - 1,27-14,18 %. Laboratorní stanovení amoniaku je ve

srovnání s měřením analyzátoru správnější, celkově není do-

saženo tak dobrých výsledků jako u stanovení dusičnanů. Z

hodnot směrodatných odchylek a variačních koeficientů vyplý-

vá, že měření je reprodukovatelné, intervaly spolehlivosti

jsou rovněž velmi úzké.

SOUHRN

Článek se zabývá posouzením funkce iontoselektivních a-

nalyzátorů pro stanovení dusičnanů a amoniaku.Byla provedena

kontrola měření analyzátorů v celém pracovním rozsahu,vypoč-

teny chyby stanovení pro různé koncentrační rozsahy a režimy
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práce přístrojů. Na radě vzorků byla metodou standardních

přídavků provedena kontrola správnosti a reprodukovatelnos-

ti měření, anylýzy byly srovnány se stanovením laboratorním.

Z přiložených výsledků vyplývá. že oba analyzátory

jsou přístroje velmi dobré technické úrovně dosahující vyso-

ké reprodukovatelnosti stanovení. Použité iontoselektivní e-

lektrody se vyznačují vysokou stabilitou měření a nízkou o-

dezvou k interferujícím látkám běžně se vyskytujícím v povr-

chových vodách. Analyzátor dusičnanů dosahuje ve srovnání s

laboratorním stanovením lepších výsledků,funkce analyzátoru

amoniaku je srovnatelná s laboratorní analýzou, u některých

typů vod pracuje přístroj s větší chybou.

Obsluha analyzátoru NOVA je velmi jednoduchá a princip

a provedení konstrukce zaručuje dlouhodobou spolehlivost s

nízkými nároky na údržbu. Doba jedné analýzy trvá přibližně

90 sekund při spotřebě vzorku menší než 1 ml.Analyzátory ve

spojení s automatickým podavačem vzorků a tiskárnou mohou

měřit početné série vzorků se značnou úsporou chemikálií a

lidské práce.
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USE OF ION-SELECTIVE ANALYZERS NOVA FOR

DETERMINATIONS OF AMMONIA AND NITRATES

S u m m a r y

The use of ion-selective analyzers NOVA for ammonia

and nitrates determinations is evaluated in this paper.Samp-

les of various types of surface water were analyzed by the

standard method and the reproducibility and accuracy was

carried out. Results obtained were compared with routine la-

boratory methods.
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Výzkumný ústav vodohospodářský Ostrava



Analýza vôd metodami potenciometrie
s iónovoselektivným! elektrodami
J. Polakovičová—GÚUK Bratislava
J. PolakoTič — SVŠT Bratislava

V súčasnej dobe je na velkom vzostupe metodika použí-

vania iónovo-selektívnych elektrod /skrátene ISE/ k stano-

veniu koncentrácie niektorých katiónov a aniónov C1D, C2],

C3D. Rýchly vývoj výroby nových ISE značne rozSíril ich po-

čet. Počet druhov iónov, pre ktoré sa vyrábajú komerčne do-

stupné elektródy presiahol 30 a neustále narastá.Pritom tre-

ba brat do úvahy tie ióny a neutrálne látky, pre ktoré sa

ISE ešte nevyrábajú a stanovujú sa nepriamo.V súčasnosti sa

ISE bežne používajú pri analýze minerálnych vôd c 4 3 ob-

zvlášt pri stanovení aniónov.

Najvýznamnejšie výhody ISE sú hlavne:jednoduchá techni-

ka merania, nenákladné inštrumentálne vybavenie, vhodnosť,

pre automatizáciu a možnost stanovenia iónov priamo v teré-

ne a možno nimi stanovit zložky, ktoré sú inými metódami

ťažko stanovitelné.

Napriek týmto prednostiam, merania s ISE sú ovplyvňo-

vané mnohými fyzikálno-chemickými podmienkami merania.Treba

poznamenat, že žiadna analytická metóda nie je natolko cit-

livá na fyzikálno-chemické vplyvy, ako je práve stanovenie

s ISE. Je to aj dôvod, prečo sú mnohými pracovníkmi zavrho-

vané. Získanie presných a správnych výsledkov predpokladá

poznanie vplyvu fyzikalno-chemických podmienok na meranie a

ich zvládnutie. Za tým účelom treba dokonale poznať charak-
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teristiky používaných ISE. Prácu s ISE delíme na 3 základné
časti:

1. Vplyv fyzikálno-chemických podmienok na meranie a ich od-
stránenie

2. Vlastné meranie

3. Vyhodnotenie meraní

VPLYV FYZIKÄLNO-CHEMICKYCH PODMIENOK

NA MERANIE A ICH ODSTRÁNENIE

Výsledky merania pomocou ISE ovplyvňujú nasledovné fy-
zika lno-chemické faktory:

Teplota - meria sa Hg-teplomerom s presnosťou - 0,1 °C

a udržuje sa konštantná.

Vplyv pH - závislost elektromotorického napätia /EMN/

od pH sa sledovala pre všetky používané elektródy v rozme-

dzí pH 2-10 pre rôzne koncentrácie potenciál určujúceho ió-

nu. Výsledky merania ukazujú, že pre niektoré ISE existu-

je optimálne rozmedzie pH, iné si vyžadujú nastavenie pres-

nej hodnoty. Pri meraní, pH sa nastavuje buď v nepufrovanom

roztoku, alebo vhodnejšie je použitie tlmivých roztokov.Tl-

mivé roztoky treba voliť tak, aby súčasne plnili niekolko

funkcií, tzv. multifunkčné tlmivé roztoky.

Vplyv iónovej sily - potenciál elektródy je ovplyvňova-

ný aktivitou iónov prítomných v roztoku. Aktivita iónov zá-

viaí od vzájomných elektrostatických interakcií častíc-ió-

nov, prítomných v roztoku a v určitom priblížení možno za

mieru týchto interakcií považovať iónovú silu roztoku, zá-

vislosť potenciálu elektródy od iónovej sily roztoku /I/ sa

sledovala pre I • 0T5, čiže uvažovalo sa aj vysoké I, ktoré

sa bežne v analytike nepoužíva. Pri meraní sa zistilo, že

vplyv I je velký pre všetky používané elektródy. Preto pri

meraní sa musí udržiavať konštantné I prídavkom indiferent-

ného elektrolytu, alebo multifunkčného tlmivého roztoku. Vý-



197

ber tlmi véno roztoku je dôležitý z toho dôvodu, í e u niekto-

rých ISE sa potenciál mení s použitým druhom. Ako príklad

možno uviesť fluoridové ISE /bez ohladu na výrobcu/ kde mož-

no pozorovať zmenu potenciálu pri meraní v rôznych tlmivých

roztokoch.

Geometrické usporiadanie článku. Ako vyplýva z výsled-

kov meraní je dôležité dodržiavať rovnakú hĺbku ponoru elek-

tród do roztoku.

Kvalita referenčnej elektródy. Je daná výrobcom.Dôleži-

té je vybrať elektródu tak, aby mala konštantný potenciál a

minimálny difúzny potenciál. Najlepšie týmto požiadavkám vy-

hovujú elektródy II. druhu, obzvlášť argentochloridová a ka-

lomelová. Pri všetkých meraniach s ISE sa používala nasýte-

ná kalomelová elektróda, typ K-401 fy Radiometer,Copenhagen,

Dánsko, ktorá splňuje všetky požiadavky.

Kvalita semipermeabilnej membrány ISE.Je dôležitá, le-

bo určuje dôkazuschopnosť a selektivitu daného stanovenia.

Rôzna dôkazuschopnosť sa pozorovala u elektród toho istého

typu, ktoré boli vyrábané rôznymi výrobcami, ako napr.fluo-

ridová ISE fy Radiometer má o 0,5-1 rád vyššiu dôkazuschop-

nosť, ako fluoridová ISE fy Crytur. S kvalitou membrány úz-

ko súvisí aj rýchlosť ustálovania potenciálu,ktorá je dôle-

žitá pri meraní a ktorá sa sledovala pre všetky používané e-

lektródy. čas potrebný na ustálenie potenciálu závisí od

koncentrácie a typu elektródy. Z meraní vyplýva, že tento

čas sa pohybuje od niekolko sekúnd do 30 minút.Velmi kvalit-

né sú v tomto smere všetky typy ISE fy Radiometer,u ktorých

sa nameral čas ustaľovania niekolko sekúnd. Z našich elek-

tród sa vyznačuje takýmto krátkym časom len fluoridová ISE

/fy Crytur/. U ostatných druhov ISE, je ustaľovanie pomalé

a je potrebný čas 5-30 minút. Najhoršie výsledky sa získali

pri kyanidovéj ISE /fy Crytur, rok výroby 1985/,u ktorej sa

na ustálenie potenciálu potreboval čas až 6 hod. Parametre

sa nezlepšili ani obrúsením membrány jemným skleným papie-
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rom. Je samozrejmé, že elektrodu s takýmito vlastnosťami ne-

možno použit pri meraní. Kvalitu ISE ďalej určuje aj život-

nosť, ktorá je dôležitá z ekonomického hladiska,pretože sú-

visí s prevádzkovými nákladmi.

Príprava elektródy k meraniu. Pred meraním sa nová e-

lektróda ponorí na 6 hodín do roztoku s koncentráciou 10~

mol.l príslušného /potenciál určujúceho/ iónu.Potom sa e-

lektróda aktivuje opakovaným meraním rôznych koncentrácií

príslušných iónov od najnižšej koncentrácie po najvyššiu.Po-

tenciál sa odčíta až po ustálení a táto aktivácia sa robí

tak dlho, až elektróda začne reprodukovateľné merať. Vzhla-

dom na pamäťový efekt, ktorý tieto elektródy majú, odporúča

sa robiť meranie v rozmedzí 3 koncentračných rádov.Po mera-

ní sa elektróda opláchne, osuší filtračným papierom a ne-

chá volne na vzduchu. Pred použitím ISE stačí namočiť na 1

hodinu do príslušného roztoku a urobiť už opísanú aktiváciu

elektródového povrchu. Prax ukázala,že odozva neaktivovaných

elektród nie je dobrá. Bola pozorovaná pomalšia odozva, hor-

šia reprodukovatelnosť, silný drift potenciálu, odchýlky od

Nerstovej smernice a menšia dôkazuschopnosť.Správna aktivá-

cia elektródy pred jej použitím zaručuje správnu funkciu in-

dikačnej elektródy a tým aj dosiahnutie správnych výsledkov.

Spôsob miešania pri meraní. Pri meraní s ISE sa sledo-

val spôsob magnetického miešania zdola a mechanického mie-

šania zhora. Výsledky poukazujú na prednosti mechanického

miešania. Potenciál sa rýchlejšie ustaľuje a je stabilnejší.

Vplyv miešania je obzvlášť výrazný pri nízkych koncentrá-

ciách príslušného iónu a malej iónovej sile. Pozorovalo sa,

že čím je elektróda staršia, tým je vplyv miešania väčší. U

niektorých typov ISE pristupuje aj ďalší nepriaznivý faktor

- nestabilita elektródového systému pri miešaní. Potenciál

nie je možné odčítať pri miešaní roztoku,pretože sa neustá-

le mení. V tomto prípade sa odčíta potenciál v pokoji. Vel-

mi výrazne sa tento vplyv prejavuje u jodidovej ISE a nepo-
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darilo sa ho úplne odstranit ani použitím mechanického mie-
šania zhora.

Tienenie elektródového systému. Jeho clelom je elimino-

vat vplyv vonkajších elektrických a magnetických polí na po

tenciál elektródy. Na tienenie sa používali rôzne materiá-

ly, rôznej hrúbky C5D.

Vplyv týchto faktorov je velmi dôležitý a od toho do a

kej miery 3a eliminujú tieto rušivé vplyvy, závisí aj správ

nost získaných výsledkov.. Vhodnou volbou spôsobu miešania a

optimálneho usporiadania experimentu, možno dosiahnut časo-

vú stabilitu potenciálu a tým aj lepšie analytické výsledky.

MERANIE ZA POMOCI ISE

Pri analýze minerálnych vôd s ISÉ sa používali nasle-

dovné metódy:

1. Priama potenclometričká metóda. Vztah medzi poten-

ciálom ISE a aktivitou potenciál určujúceho iónu a , ako

aj interferujúceho iónu a_ možno vyjádřit pomocou Nikol-

ski-Eisenmanovej rovnice:

ISE E?SE + S 1Og 'V *K? ' V

kde E° je štandardný potenciál ISE

- smernica

^ - koeficient selektivity

Ak sa vyjadria aktivity a A a afi pomocou koncentrácií c A

a cfi a aktivitných koeficientov TK a YB možno rovnicu

/I/ napisat v tvare:

EISE * E?SE+ S.lOg/<V '»•'$?«» V
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Ak sa podmienky merania volia tak, že kalibračné roztoky aj

merané vzorky budú mať rovnakú iónovú silu, potom možno

predpokladať, že platí

Za predpokladu, že platí vzťah /3/ a koncentrácia interfe-

rujúceho iónu je nulová, možno pomocou kalibračnej krivky

zistiť koncentráciu potenciál určujúceho iónu.

Presnosť priamej potenciometriekej metódy závisí od

presnosti meracieho prístroja, reprodukovatelnosti a vlast-

ností ISE /jej membrány/ a od postupu s ktorým boli uprave-

né vzorky na meranie, t.j. do akej miery sú splnené podmien

ky za ktorých platí vzťah /3/. Relatívna chyba merania pri

tejto inetôde má obvykle hodnotu 2-4 %. Môže byť vyššia pri

nedodržaní uvedených podmienok.

2. Metóda štandardného prídavku. Pri tejto metóde sa

zmeria potenciál E. ISE, ktorá je ponorená do meranej vzor-

ky. Potom sa do vzorky pridá známy objem štandardného roz-

toku potenciál určujúceho iónu a zmeria sa potenciál E2-Pre

obe hodnoty potenciálu, za platnosti podmienky, že interfe-

rencia rušiaceho iónu je nulová, platí:

El S El + s ľ l o 9 ci

E 2

 s E| + S2.log c 2

V štandardnom roztoku, ktorý sa pridáva musí byť upravená

iónová sila na hodnotu, aká je v pôvodnom vzorku, čiže musí

platiť I j " I, a prídavok štandardu musí byt taký, aby ne-

spôsobil zmenu smernice, takže bude platiť S^ • S^ • S, po-

tom pre zmenu potenciálu ISE platí rovnica

c V + c V
E- - E. - S.log — - — - S.log -i-i 2_L- /6/

1 - c /V V /
c r i + 2 /
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kde V je objem meranej vzorky pred prídavkom štandardu,

V„ - objem pridaného štandardu

c. - koncentrácia štandardu

Neznámu koncentráciu potenciál určujúceho iónu môžeme vypo-

čítať zo vzťahu

C2 ' V2cx - í í — /If

1O E / S

Presnojť te jto metódy závisí od presnosti merania potenciá-
lov E. a Eo, správnosti merania smernice S, objemov V. & V,r
ako aj koncentrácií c. a c- . Optimálna hodnota pomeru
c ľ v i
—=—=— je 0,5-2, čo znamená, že celkové množstvo pridaného
C2'V2

potenciál určujúceho iónu má byť polovina až dvojnásobok

množstva, ktoré je prítomné vo vzorke. Nakolko rozdiely v

elektrostatických interakciách po prídavku štandardného roz-

toku sú podstatne menšie ako pri priamej potenciometri!

/rozdiely medzi elektrostatickými interakciami vo vzorke a

kalibračných roztokoch/ sú aj výsledky, ktoré získame metó-

dou štandardného prídavku presnejšie.

3. GRAN'-ova metóda. Táto metóda sa zakladá na viacná-

sobnom prídavku štandardného roztoku a na linearizácii na-

meraných výsledkov.

Keď je ISE ponorená do meranej vzorky o koncentrácii

potenciál určujúceho iónu c , jej rovnovážny potenciál je

daný vzťahom

E • E° + S .log c /8/
o o o o

Keď do tohto roztoku pridáme objem V g štandardného rozto-

ku o koncentrácii c g potom potenciál ISE je:
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c V + caV
E° + Sj 2 2 !

V o + V š

Ak sa bude pridávať vždy konštantný objem V g , potom po n

-tom prídavku je potenciál určený vzťahom:

E« - E « + sn-lo9 — 2 - 2 — i — i — no/
V o + n . V g

Keď sa uspôsobia merania tak, že bude platiť E° • E° • E°..
o o

.... E n • E a S Q

 s Sj = S2 s

n * S,potom po prísluš-
nej úprave sa dostane Granová hodnota G v tvare

G " /VQ + n Vs/ . 10
 s • vQ + - J — .nvs /íl/

O

Ako vyplýva z rovnice /ll/ G je lineárnou funkciou /n.Vg/.

Ak sa táto lineárna závislosť extrapoluje na hodnotu G = 0,

ktorej zodpovedá objem V£ potom platí:

G • 0 - VQ + — ^ — vE /12/
o

a pre koncentráciu vzorky platí:

co " cg
 VEo g

O

Výsledky získané Granovou metódou majú rovnakú presnosť, a-

ko metóda štandardného prídavku, ale výpočet je jednoduch-

ší.

4. Poteciometrické titrácie. Výhodne je používať ISE

pri potenciometrických titráciách, kde sliižia ako indikáto-

ry ekvivalentného bodu. Použitím ISE sa koniec titrácie ur-

čí objektívnejšie. Výhody potenciometrických titrácií sú
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nasledovné:vyššia presnosť, špeciálne pre vyššie koncentrá-

cie stanovovaných iónov a získané údaje sú priamo úmerné

koncentrácii. Najväčšou přednostou titrácii pomocou ISE je,

že odozva mernej elektródy nemusí byt Nerstovská ani repro-

dukovateíná. Dôležitá je len spotreba odmerného činidla,pri

ktorom sa na titračnej krivke objaví potenciálový skok. Vy-

brat, resp. zhotoviť ISE pre potenciometrickú titráciu je

lahšie, ako pre priamu potenciometriu. Nevýhodou je dlhší

čas na analýzu, obzvlášť ak nie je k dispozícii automatický

titrátor. v zásade možno s ISE urobiť akýkolvek druh titrá-.

cie /zrážacie, komplexometrické .../. Metódu možno použit v

prípadoch stanovenia tých iónov, pre ktoré sa ISE dosial ne-

vyrábajú.

VYHODNOTENIE MERANÍ

Pri analýze minerálnych vôd sa používali ISE pre pria-

me metódy potenciometrie /metóda kalibračnej krivky, štan-

dardný prídavok a Granová metóda/, aj pre potenciometrické

titrácie. Metódami priamej potenciometrie sa stanovili F~,

Cl", Br", J~, CN", S , K+, Na + a Ca+. Metódou potenciomet-

rické j titrácie sa stanovili nasledovné ióny: F~, Cl", s" ,
—2 +2 * +2S04 , Ca a Mg . Presný pracovný postup pre jednotlivé i-

óny je uvedený vo výskumnej správe C63, preto sa uvádza len

stručné zhodnotenie meraní.

Stanovenie F~. Fluoridová ISE je jednou z najselektív-

nej š ich, s vysokou dôkazuBchopnosťou F~ 0,002 mg.l . Možno

ju použiť pre všetky typy vôd. V závislosti od zloženia vo-

dy sa volia príslušné tlmivé roztoky. Pri stanovení F~ je

ich výber mimoriadne dôležitý. Nie menej je dôležité konzer-

vovanie vzorky vody pri odbere. Pre tieto účely sa používa

CHCI. v množstve 0,5 ml na 100 ml vzorky vody. Výsledky zís-

kané priamou metódou dobre korelujú s klasickým stanovením

pomocou xylénov©j oranže. Okrem priamej potenciometrie sa
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pre stanovenie F používala potenciometrická titrácia s

La/NO3/3 a F ISE, ako indikátor ekvivalentného bodu.Pri tej-

to metóde určenie ekvivalentného bodu je obtiažne a nepres-

né, v dôsledku toho, že pri titrácii sa nedostáva typická

titracná krivka, potenciál sa ustáli na určitej hodnote a

titračná krivka má exponenciálny tvar.

Stanovenie Cl". Vzhladom na nižšiu selektivitu,chlori-

dová ISE nemá univerzálne použitie. Spoľahlivo meria,až kým

koncentrácia rušiacich iónov nedosiahne koncentráciu C1~.A-

ko titračné činidlo sa používa AgN03 o rôznej koncentrácii.

Vhodné indikátorové elektródy sú: Cl, J, CN a Ag ISE.Výsled-

ky stanovenia oboma metódami dobre súhlasia s klasickým sta-

novením.

Stanovenie Br". Ako vyplýva z konštánt selektivity bro-

midovej ISE, ktorej hodnoty sú velmi vysoké, možno ju pou-

žiť iba zriedkavo. Prítomné J~ sa musia pred stanovením od-

strániť a obsah Cl~ nesmie byt vyšší ako desiatky mg.l~ . v

opačnom prípade chyba pri stanovení vzrastá.

Stanovenie J . Stanovenie J s ISE je takmer univerzál-

ne. Metódu možno použiť pre všetky typy vôd,s výnimkou tých,

ktoré obsahujú CN~. Vzorky vody pre stanovenie J sa konzer-

vujú prídavkom CHCI.,.

Stanovenie S~ . Sírniková ISE je vysoko selektívna k
—2 —2
S iónom. Vzhladom k nestálosti S v roztoku, treba vody

špeciálne konzervovať roztokom, ktorý obsahuje NaOH,kyseli-

nu askorbovú a salicylovú v množstve 10 ml na 100 ml vody.

Podobne pri meraní treba používať konzervačný roztok a i-

nertnú atmosféru N-. Velmi výhodná pre stanovenie S~ je aj

potenciometrická titrácia s Pb/NO3/2 na sírnikovú, alebo Pb

ISE.

Pre katióny /K, Na a Ca/ metódy priamej potenciometrie

dávajú dobré výsledky, ale v prípade Ca je výhodnejšie pou-

žívať potenciometrickú titráciu. Podobne sa stanovia Mg a
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_2 -2

SO. . Metóda pre stanovenie SO. je pracná z toho dôvodu,že

si vyžaduje odstránenie rušiacich iónov pomocou iónoraeničov.

Dosiahnuté výsledky sú v dobrom súhlase s klasickým stanove-

ním.

ZAVER

V práci sa sleduje vplyv fyzikálno-chemických podmie-

nok merania pri analýze minerálnych vôd pomocou iónovo-se-

lektívnych elektród, s cielom ich optimalizácie.

V ďalšej časti práce sa pozornosť venuje metódam mera-
- - - - -2

nia pri stanovení F , Cl , Br , J , S , K, Na, Ca, Mg a
_2

SO. v minerálnych vodách.
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POTENTIOMETRIC ANALYSIS OF MINERAL WATERS

WITH ION SELECTIVE ELECTRODES

S u m m a r y

The influence of physical and chemical conditions and

their optimization in the potentiometric investigation of

mineral waters were studied. The methods of the estimation

of F~, Cl~, Br~, J~, S~2, K+, Na+, Ca+2, Mg+2 a S0~2 in mi-

neral waters were developed.

Ing. J. P0LAK0VIC0VÄ, CSc.
Geologický ústav UK, Bratislava

Ing. J. POLAKOVIC, CSc.
Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Bratislava



Výpočet přesycení vody CaCO, při hodnocení
agresivity vody
A. Čapková- VZ n.p. Praha, P. Pitter- VŠCHT Praha

Indexy chemické nerovnováhy, mezi které patří i Lange-

lierův index nasycení, poskytují jen přibližný odhad usku-

tečnitelnosti dané reakce. Ukázalo se, Se podstatně větší

význam pro hodnoceni agresivních nebo inkrustujících účin-

ků voď má výpočet přesycení nebo nenasycení vody uhličita-

nem vápenatým C ID, C 23, Ľ33. Pro toto přesycení byl v an-

glické literatuře navržen nepříliš vhodný název "srážecí po-

tenciál" /precipitation potential/. Jde o teoretické množ-

ství CaCO. nebo Ca v iranol.l" resp. v mg.1,které může být

z přesycené vody vyloučeno /pozitivní hodnota přesycení/ ne-

bo v nenasycené vodě rozpuštěno /negativní hodnota přesyce-

ní/. Přesycení je definováno rovnicí:

á c /Ca 2 +/ - Ac /CaCO3/ - C Q /Ca
2 +/ - c r /Ca

2 +/ /I/

kde c jsou látkové koncentrace v iranol.l" .Symbolem o jsou

označovány aktuální koncentrace a symbolem r rovnovážné

koncentrace. Přesycení lze rovněž vypočítat z přírůstku ne-

bo úbytku KNK4 5:

2^c /Ca2+/ - /KNK4 5/ o - /KNK4 5/ r * á K N K ^ /2/

Hodnoty přesycení vody CaCO3 nejsou při hodnocení agre-

sivity vody duplicitou indexů nasycení. Význam přesycení vo-

dy CaCO3 spočívá v jeho vztahu ke kinetice procesu, která

při vylučování ochranných vrstev v potrubí může hrát i roz-
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hodující roli. Naproti tomu indexy chemické nerovnováhy ne-

mají vztah ke kinetice procesu, protože jsou pouze funk-

cí změny reakční Gibbsovy energie.

Aby doôlo k vyloučení CaC03 musí být dosaženo určité

minimální hodnoty přesycení, kterou ČSN 83 0615 udává hod-

notou 0,05 až 0,1 mmol.l Ca resp. 5 až 10 mg.1 pro

CaC03. Je-li přesycení vody příliš velké, nestačí se vytvo-

řit ochranná vrstva a vylučuje se sraženina CaCO-. Z uvede-

ných důvodů je hodnota přesycení vody CaCO- pravděpodobně

nejvhodnější mírou charakterizující schopnost vody vylučo-

vat nebo rozpouštět CaCO v celé oblasti pH,protože je sou-

časně i mírou rychlosti tohoto procesu.

Během vylučováni nebo rozpouštění CaC0,/s/ se nemění

hodnota celkové zásadové kapacity ZNK-,, protože veličina

c/CO,"/ se v její definiční rovnici nevyskytuje C43:

- c /C0 2/ T /2<5O + 6X/ + C /H+/ - C /OH"/ /3/

2+To se týká i rozdílu KNK. - - 2c /Ca /, protože vyloučením
' 2+ 2—

1 mol CaC03 se sníží koncentrace Ca a CO^ o stejné látko-

vé množ s tví. Proto jsou hodnoty Z N ^ a uvedeného rozdílu

stejné u vody původního složení a vody po dosažení vápenato-

-uhličitanové rovnováhy. Dosazením z definiční rovnice pro
KNK. _ C 4 D vznikne výraz:4/5

KNK4 5 - 2c /Ca
2 +/ = c /C0 2/ T / (51 + 2 <52/ + c /OH"/ -

- c /H1"/ - 2c /Ca2+/ /4/

Hodnota rozdílu na levé straně rovnice 4 se vypočte z rozbo-

ru původního vzorku vody a protože se tato hodnota nemění

po dosažení rovnovážneho stavu, mohou být na pravé straně
2+

rovnice 4 uvedeny rovnovážné veličiny. Za c /Ca / se v rov-

nici 4 dosadí z výrazu pro součin rozpustnosti, kde za kon-

centraci CO2" se dosadí součin 62*
C

T ^
C02^im D á l e 8 e d o

rovnice 4 dosadí za koncentraci veškerého oxidu uhličitého
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výraz z rovnice 3. Tím jsou na pravé straně rovnice 4 elimi-

novány všechny proměnné, s výjimkou c /H / t.j. pH .Zaned-

báním rozdílu c /OH / - c /H / se dpravou získá vztah:

KNK, = - 2c, = - 2c /Ca^V = ZNK,_
2 Ó O + < 5 1 Z N K T ' Ô 2

Rovnovážná koncentrace c /H / je obsažena v distribučních

koeficientech. Hodnota ZNK_ se obvykle počítá z hodnoty pH

vody a její KNK, - '•
•t , D

2 ô n + Ô KNK4 ,. C /H
+/ J2c

"^••^.s a ° Í • — 4 s - — -

Jak již bylo uvedeno /ZNK_/ = /ZNKT/r a počítá se proto z

počátečních hodnot pH a KNK, -. Tím jsou v rovnici 5 všech-

ny hodnoty předem známé a v rovnici 5 zůstává jediná nezná-

má, tj. pH obsažené v distribučních koeficientech.
S

Vypočtená hodnota c /H / tj. pH se dosadí do rovnice
r. s

3, odkud se zjistí c /C0_/_ a odtud aplikací distribučního
r / s 2«.

koeficientu ó, rovnovážná koncentrace c /CO. / a jejím
dosadením do rovnice pro K Be vypočte c /Ca*+/, nezbytná

s r
pro výpočet přesycení vody CaC0_ podle rovnice 1.

Pokud se distribuční koeficienty nahradí ze svých defi

ničních rovnic koncentrací vodíkových iontů C4] získá se vý

raz: r .2+ K l L 2 K 2 + Cr / H

/KNK 4 5/ o - 2c /Ca
Z+/ = Z N ^ X U 2 r

2K8

ZNK.J,
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kde levá strana rovnice se vypočte z povodních hodnot che-

mického rozboru vody, což se týká i hodnoty ZNK_.Zbývá pak

jedinná proměnná c /H +/ tj. pH .

K ověření výpočtu přesycení vody CaCO, podle uvede-

ných vztahů jsme sestavili program "PRESYC" v jazyce BASIC

pro stolní kalkulátor Hewlett Packard 85. Vstupní údaje

jsou teplota vody ve °C, pH, iontová síla,/KNK, _/ a ob-
_i ' 4,s o

sah vápníku /vôe v rool.l /.

Rovnovážné pH počítáme z rovnice čtvrtého stupně 7.Ko-

řeny hledáme Siljakovou metodou, která nevyžaduje žádné a-

priorní informace a zaručuje konvergenci.

Výpočet jsme ověřovali na rozborech z archivů Vodních

zdrojů, ČKD Dukla a Jihomoravských vodovodů a kanalizací s

cílem zjistit:

a/ meze použitelnosti metody

b/ korelaci s hodnotami vypočítanými podle komentáře k ČSN

83 0615

c/ korelaci s analyticky zjištěnými hodnotami ČKD Dukla

d/ rozdíly v hodnocení agresivity při použití různých krite-

rií

e/ vliv změny vstupních údajů na výslednou hodnotu přesyce-

ní vody CaCOj.

Na rozdíl od výpočtu agresivních vlastností vody podle

komentáře,- k CSN 83 0615 c51 je navržený výpočet proveditel-

ný bez omezení u všech typů vod. U vod s nízkým obsahem ion-
2+

tu Ca ve srovnání s ostatními kat ion ty, resp.nízkým obsa-

hem HCO" ve srovnání s ostatními anionty jsou výsledky ex-

tremní, splňující kriteria pro vylučování odlehlých hodnot

/aproximujeme-li polynomem prvého stupně/.

Proto jsme se dále omezili na typické přírodní a pitné

vody ČSSR s převládajícím kationtem Ca , a iontem
resp. SO?" a celkovou mineralizací Lc^ menší než 1000
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mg.l~ , stejně jako v příspěvku 16D.

Porovnání s agresivními vlastnostmi vypočítanými podle

komentáře k CSN 83 0615 jsme provedli pomocí výběrových ko-

relačních koeficientů uvedených v tabulce l.Byly vypočítány

za předpokladu existence lineárních závislostí mezi testova-

nými parametry.

Z tabulky je zřejmá těsná závislost mezi agresivním CO.

a přesycením vody CaC03 /označeno jako P/ u všech vod s níz-

kou mineralizací i u hydrogenuhličitanových vod se střední

mineralizací. Koeficienty příslušných regresních rovnic jsou

velmi blízké:

mg. 1

100

100-200

200-500

Typ vody

HCO3 - Ca

c / cVagr. B-°' 4- 3 5' 3 p

c ^Vagr." O'9"35'3 p

c /cVagr.""6'6"32'2 p

S04 - Ca

C ^Vagr.^ 0' 4" 3 6' 0 p

c /CO,/. --2,4-35,0 P

Ve vodách se zvýšenou mineralizací a středně minerali-
zovaných síranových vodách je prokázaná závislost daleko mé-
ně těsná.

Závislost mezi indexem nasycení vypočteným podle komen-

táře C53 - dále je označován jako I s g S N a rozdílem pH-pHg

vypočítaným podle rovnice 7 je prokazatelná pouze u hydro-

genuhličitanových vod.

Hodnoty Ig £ S N a přesycení vody CaC03 jsou s výjimkou

vod se zvýšenou mineralizací nezávislé. Příklady ilustrují-

cí uvedená tvrzení jsou na obrázku 1.

Stejným způsobem jsme charakterizovali těsnost závis-

losti analyticky stanovených a vypočítaných parametrů. Přís
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Tabulka l
Výběrové koeficienty korelace s parametry vypočítanými
podle komentáře k ČSN 83 0615

Závislost

Is ČSN " P

1S ČSN " 4 p H

P -c /C02/

Is ČSN " P

^a /icti "* A PHs con

P - C /CO,/

h ČSN " P

Is C s N "4pH

P "° /C02/agr.

Is ČSN " P

h ČSN -*P H

P " c / C 02 /agr.

Typ
HCO3-Ca

0,028

0,757

0,980

0,290

0,637

0,994

0,351

0,821

0,920

0,525

0,689

0,617

vody

SÔ4-Ca

0,006

0,436

0,957

0,047

0,470

0,946

0,055

0,189

0,652

0,626

0,418

0,686

mg.l"

100

100-200

200-500

5OO-1OOO

Počet

analýz

43

48

84

72

XS ČSN

P

Apn

je index nasycení vypočítaný podle komentáře k

ČSN 83 0615

- přesycení vody CaCO_ vyjádřené jako Ca v mol.

.l"1

- rozdíl pH a pH vypočítaného z rovnice 7

- agresivní CO. vypočítaný podle komentáře k

ČSN 83 0615.
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Obr. 1
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lušné výběrové koeficienty korelace jsou uvedeny v tabulce

2. Vzájemná závislost byla prokázána v obou typech vod pou-

ze mezi I g g g N a indexem nasycení stanoveným analyticky. U

hydrogenuhličitanových vod také mezi rovnovážnými pH. Ana-

lyticky stanovený index nasycení a přesycení vody CaC03Jsou

v obou typech vod nezávislé.

Tabulka 2

Výběrové koeficienty korelace s analyticky

stanovenými parametry

Závislost

Js A " Xs CSN
I s A - p

pH A - pH

HCO

0,

0,

0/

Typ

3-Ca

864

131

722

vody

so4

O,

0,

0,

*

-Ca

728

031

119

Počet

analýz

30

30

30

A

CSN

P

P«S A

je index nasycení stanovený analyticky

- index nasycení vypočítaný podle komentáře k ČSN

83 0615

- přesycení vody CaCO, vyjádřené jako Ca v mrool.l

- rovnovážné pH stanovené analyticky

- rovnovážné pH vypočítané z rovnice 7.

-1

Z uvedeného plyne význam přesycení vody CaCO. pro hod-

nocení agresivity vod. Je to údaj doplňující, nenahrazující

index nasycení.

Na obr. 2 jsou znázorněny rozdíly v hodnocení agresi-

vity námi zpracovaných souboru vod při použití různých kri-

terií. Přesto, že indexy nasycení a hodnoty přesycení vody

CaCO- vzájemně nekorelují, je u vod s nízkou mineralizací
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Obr. 2
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hodnocení stejné - všechny vody jsou agresivní,indexy nasy-
cení i hodnoty přesycení jsou záporné.

Skutečně významné rozdíly v hodnocení agresivity vod
podle různých kriterií jsme zjistili až v souboru vod se
zvýšenou minerallzací kde je vyšší výskyt vod přesycených
CaCO3.

Z tabulky 3 plyne, Se v tomto souboru mají ve 23 %
resp. 24 % případů hodnoty přesycení a index nasycení opač-
né znaménko. Požadavek Slánku 9. ČSN 83 0615, t.j. 1^*0 a
zároveň přesycení vody jako Ca v mezích 0,05 až o,l mmol.l"1

je splněn pouze v 10 % námi prověřovaných přesycených vod.
Běžné jsou naopak případy kdy I g

tervalu jak* Ca 0,05 až 0,1 mmol.l"1 nebo I
g z . o a přesycení je v in-

1

cení je větši než 0,1 mmol.l-1 s
ale přesy-

Tabulka 3
Shoda hodnocení agresivity vody podle indexu nasycení /I /
a přesycení uhličitanem vápenatým /P/

mg. 1

2OO
200-500
500-100

500-1000

Typ vody

HCO -Ca

100 %
100 %
77 %

10 %1'

SO,-Ca

1O0 %
89 t
76 %

o %r/

Shodné hodnocení znamená, že p lat í současně IJ=^° a P>0 ř 05
nebo I _ < 0 a P<To,O5.

S

' Shodné hodnocení znamená podle či. 9 ČSN 83 0615,Že pla-
tí současně I.̂ 3*" O a P jako Ca je v mezích 0,05 až 0,1
mmol.l /testovány pouze přesycené vody/.
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Vliv změny vstupních údajů na výsledek výpočtu přesy-

cení vody CaCO3 ilustruje tabulka 4. Vliv změny iontové sí-

ly je malý, změna teploty ovlivňuje výsledek více. Nejvýz-

namnější je vliv změny pH ilustrovaný obrázkem 3 na dvou

typech vod, u nichž bylo analyticky zjištěno přesycení

CaCO3.

Tabulka 4

Vliv změny vstupních ddajfi na vypočítanou hodnotu

přesycení vody Ca CO,

Vstupní

udaj

5
t 10

°C 15
20

0,005

I 0,01

rnmol.l" 0,015

O,O2O

Přesycení jako

Ca v mmol.l

0,16

0,22

0,27

0,33

0,21

0,22

0,23

0,23

pH vypočítané

z rovnice 7

7,52

7,42

7,33

7,24

7,42

7,42

7,42

7,42

t je teplota vody

I - iontová síla vody

Závislost Ig g S N a přesycení vody CaCO3 na pH mají roz-

dílný průběh. Tvar křivek je shodný pro různé typy vod. Roz-

dílný a pro danou vodu charakteristický je vzájemný posun o-

bou křivek. Rozdílným průběhem obou závislostí lze vysvět-

lit proč je současné dosažení I 2*- o a přesycení jako Ca v

mezích 0,05 až 0,1 mmol.l u přesycených vod spíSe výjim-

kou než pravidlem.
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ZXVĚR

Výpočet přesycení vody CaCO3 byl pomoci programu pro

HP 85 prověřen na archivních rozborech. Lze jej použít bez

omezení u všech typů vod.

V typických přírodních a pitných vodách ČSSR byla zjiš-

těna těsná lineární závislost mezi agresivním CO. vypočíta-

ným podle komentáře It ČSN 83 0615 a přesycením vody CaCO-.

Obdobná závislost mezi přesycením vody CaCO. a indexem

nasycení /a to jak stanoveným analyticky tak výpočtem/ pro- .

kázána nebyla.

Z praktického hlediska se kvalitativní hodnocení agre-

sivity vody podle indexu nasycení a podle přesycení CaCO.

neliší u málo a středně mineralizovaných vod /do 500 mg.l" /.

U vod se zvýšenou mineralizací jsou rozdíly významné.

Rozhodující vliv na výsledek výpočtu přesycení vody

CaCO. má pH, změny iontové síly a teplota se uplatňují mno-

hem méně.

Průběhy závislosti přesycení vody CaCO- a indexu nasy-

cení na pH jsou rozdílné. Hodnota přesycení vody CaCO. ne-

nahrazuje index nasycení, ale má své opodstatnění jako dal-

ší parameter pro posuzování agresivity vod.Problematický je

požadavek či. 9 ČSN 83 0615 na současnou platnost podmínek

I ! > 0 a přesycení vody CaCO^ jako- Ca v mezích 0,05 až 0,1

mmol.l"1.Nalezli jsme ji pouze v 10 % přesycených hydrogen-

uhličitam. Tých vod.
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CaCO3 WATER SATURATION AND EVALUATION

OF WATER AGGRESSIVITY

S u m a a r y

A compute* program for a table calculator in BASIC lan-

guage was used fipr calculation of water oversaturation with

CaCO.. Relationships between the results of these calcula-

tions and the values calculated on the basis of ČSN 83 0615

and analytical values of I were tested. Influences of io-

nic strenght, temperature and pH on the results are discu-

ssed.
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Perspektivy kontinuálního sledováni jakosti vody
M. Sedlák-VÚV Ostrava

Vývoj vodního hospodářství v Československé socialistic-

ké republice přechází na úseku péče o jakost povrchových vod

do etapy, kdy již nebude stačit kvalitativní vlastnosti vody

jen periodicky kontrolovat a evt. i předpovídat, ale také o-

perativně řídit v reálném čase.

Nezbytným předpokladem k tomu je kontinuální sledování

jakosti vody, které nelze zajistit jinak než technikou na po-

třebné úrovni - monitorovacím systémem prostřednictvím ana-

lyzátorových stanic. Monitorování jakosti vody není dnes již

ve světě ničím novým; ve většině průmyslových států Evropy a

Severní Ameriky je v provozu řada takových systémů Cl-73,

C 9], C103, C143, v ČSSR byla orientace v tomto směru vedena

výhradně na výrobu vlastních anályzátorových stanic. Jejich

výzkum zajišťoval VtJv Praha a Ostrava ve spolupráci s praco-

višti ČSAV, vývoj, projekci a výrobu pak podniky Povodí Ohře,

Povodí Odry, Chemoprojekt Satalice a.Mikrotechna Praha.

ANALYZÁTOROV^ STANICE A JEJICH VYBAVENÍ

První analyzátorové stanice pod označením Nálada Stan-

dard byly vyvinuty v letech 1969-1971 a počínaje rokem 1974

se začalo i s jejich sériovou výrobou. Bylo vyrobeno několik

desítek kusů tohoto typu, ze kterých našla uplatnění v CSSR

jen menší část - pro většinu produkce byl zajištěn odbyt v

socialistických zemích - hlavně v SSSR. Stanice se v podsta-
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tě osvědčily, za dobu více jak 5 let jejich výroby však již

morálně zastaraly v konstrukční i elektronické části - a co

zejména - nepodařilo se je prosadit v širší míře v resortu

vodního hospodářství v ČSR a SSR.

Soustava 4 analyzátorových stanic na Ohři,kde byly in-

stalovány v rámci řešení státního úkolu a soustava 4 stanic

na tocích ostravské aglomerace /z nich 3 jsou dalším vývo-

jovým stupněm analyzátorových stanic Naiada II, označované

jako AAS 80, který byl stažen z další výroby/, 2 stanice v

podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie a 1 nově in-

stalovaná stanice Naiada Standard na Bodrogu - nejsou pře-

svědčivým důkazem postupu této nové techniky ve vodohospo-

dářské praxi.

Z iniciativy MLVH ČSR bylo v roce 1981 započato s vý-

vojem modernizovaných analyzátorových stanic v několika ty-

pech, které by odpovídaly uživatelským záměrům, technickému

řešení a součástkové základně pro období 8. pětiletky.

V současné době již výrobce - n.p. Mikrotechna Praha -

připravuje k sériové výrobě 3 typy aralyzátorových stanic:

Naiada MX - verze A a B, Naiada MN a Naiada T, jejichž vývoj

byl průběžně ověřován dlouhodobým sledováním prototypů v te-

rénních podmínkách.

Stanice typu MX zajistuje všechny základní funkce,ver-

ze B je oproti verzi A rozšířena ve vyhodnocovací části.Mě-

ří pH, oxidačně-redukční potenciál, rozp. kyslík,elektroly-

tickú konduktivitu, teplotu vody i ovzduší,absorbanci svět-

la v ultrafialové oblasti, zákal a stav hladiny recipientu.

Typ MN je odvozen od základní verze MX, není však vy-

baven mikropočítačem a rozsah měřených ukazatelů je reduko-

ván na pH, kyslík, elektrolytickú konduktivitua teplotu vo-

dy - s možností doplnění dalšími čidly na vyžádání. Tento

typ, který je relativně levný a s malými nároky na obsluhu,

je určen k hromadnému nasazování do automatizovaných řídí-
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cích systémů ve vodním hospodářství - především do sítě ob-

lastních vodohospodářských dispečinků.

Typ T má specifický provozní účel - má proto volitelný

počet míst a je vybaven buä ponornými nebo průtokovými sní-

mači. Vybavení čidly je volitelné podle účelu, kterému má v

praxi sloužit.

Verze MX-R je nejdokonalejší z řady stanic typu MX; je

vybavena také iontoselektivními elektrodami a fotometrickými

analyzátory a může tedy snímat kromě základních ukazatelů i

např. hodnoty chloridů, amonných iontů, dusičnanů, železa,

fenolů a evt. i dalších látek. Je určena zatím pouze pro ex-

port.

Pro budování sítě analyzátorových stanic na tocích je

tedy vytvořena v ČSSR dostatečná materiální základna.

STRUKTURA SÍTfi ANÁLYZÄTOROVYCH STANIC

První představy o struktuře sítě analyzátorových sta-

ni&v ČSSR jsou promítnuty ve Směrném vodohospodářském plá-

nu ČSR i SSR z roku 1975 C123, C133: na tocích v ČSR se u-

važovalo s 36 analyzátorovými stanicemi, na tocích SSR s 16

analyzátorovými stanicemi, tedy v poměru 2,25 : 1. Bereme-

li však v úvahu skutečnost, že sít kontrolních profilů pro

sledování jakosti vody představuje v současné době v ČSR ně-

co přes 250 lokalit o frekvenci sledování 12 x v roce /díl-

čí profily/ a 11 lokalit o frekvenci sledování 150 x v roce

/hlavní profily/, v SSR pak téměř 200 dílčích profilů a 14

hlavních, lze předpokládat, že poměr osazených analyzátoro-

vých stanic se v budoucnu bude vyvíjet ve prespěch SSR.

Jestliže SKÝPALA Cil] uvažuje pro ČSR v blízkém výhle-

du 85 AS, pak odhad potřeby 50 ks pro SSR podle PUŠKÁRA C83

není nijak nadnesený.

Rozmístění stanic podle SVP je patrné z obr. 1. I když

představa SVP nemohla vycházet z dostatečných podkladů a by-
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• lokalita AS

Obr. 1
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la již dalším vývojem překonána - při skutečném umistování

prvních analyzátorových stanic byly ve většině případů lo-

kality voleny jinak - je třeba si všimnout jejich základních

rysů s

1. Rozmístění stanic podle návrhu SVP není v povodích

rovnoměrné, ale spíše se soustřeďuje do několika center .Jsou

to: ostravská průmyslová aglomerace s 8 AS, střední a dolní

Labe s 8 AS, oblast dolní Dyje se 4 AS a v SSR povodí Bodro-

gu a Hornádu se 6 AS.

2. Vesměs jsou k osazení stanicemi respektovány hra-

niční profily významných toků: 7 v ČSR a 7 v SSR.

3. Návrhy lokalit pro osazení AS se v některých přípa-

dech nekryjí s hlavními kontrolními profily říční sítě ČSSR.

I z toho vyplývá, že již při posuzování prvních pří-

stupů a názorů na analyzátorovou techniku se předpokládalo,

že monitorovací sít nebude zcela totožná se sítí kontrol-

ních kvalitativních profilů, že tedy oba systémy budou exi-

stovat vedle sebe. Je to pochopitelné i z praktické stránky

věci - podmínky pro manuální odběry vzorků vod, kde volba

profilu je vázána hlavně na dobrý přístup a pro monitorova-

cí systém, kde je požadována také připojitelnost na elek-

trickou sít, vodovod, podmínky pro přenos informací ad., se

podstatně liší.

ROZVOJ MONITORINGU JAKOSTI VODY

Ani v období 8. pětiletky nelze zatím - podle provede-

ného průzkumu - počítat s prudkým rozvojem sítě analyzáto-

rových stanic na tocích. Všechny podniky povodí by však mě-

ly dostat možnost, aby se v praxi seznámily s provozem ana-

lyzátorových stanic jako prvním krokem k perspektivnímu roz-

voji monitorovacího systému v povodí: to znamená provozová-

ní alespoň jedné stanice ve vhodně voleném říčním profilu,

který již bude zapadat do kvalitativního subsystému oblast-

ního vodohospodářského dispečinku.
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Pro vybraná dílčí povodí, kde jsou jak aktuální potře-

by, tak už i vytvořené předpoklady pro rozvoj analýzatorové

techniky, je třeba monitorovací systém začít budovat nebo

doplnit přednostně.

V CSR je to oblast ostravské aglomerace v povodí Odry,

kde soustavu stávajících 4 stanic je třeba v 6. pětiletce

rozšířit minimálně o další 4, dále některý z exponovaných ú-

seků Labe, jako nejvhodnější se jeví aglomerace Hradec Krá-

lové - Pardubice, kam se plánují pro nejbližší období 2 sta-

nice s předpokladem dalších 4 až 8 pro pokrytí celého povo-

dí Labe v dalším výhledu.

V SSR je navrhována dolní část povodí Bodrogu resp. Hor-

nádu, kde. budou do konce 8. pětiletky provozovány nejméně 2

stanice a povodí Váhu, kde se pro nejbližší období požaduje

sice pouze 1 stanice typu MX-B v Piešťanech, ale uvažuje se

až s několika dalšími pro. osazení ze jména pieštansko-šalské-

ho tiseku Váhu evt. i řeky Nitry pod Nováky.

Oblasti ČSSR, kde by se měly monitorovací systémy roz-

víjet přednostně, jsou označeny - včetně alternativ - na obr.

2.

Nejmenší jednotkou monitorovacího systému jsou 2 stani-

ce zapojené v tandemu /jedna nad exponovaným místem, druhá

podáním/; lépe je tedy osazovat 2 stanice současně nebo v

krátkém časovém odstupu za sebou, než izolované provozování

jedné stanice, pokud taková autonomní stanice není indiko-

vána konkrétní situací - např. u hraničních profilů řek.

Na Ostravsku jsou příkladem takoví tandemové vazby 2

stanice na řece Olši a 2 stanice na Ostravici a Odře pod sou-

tokem s tímto recipientem.

Soustava analyzátorových stanic jako kvalitativní slož-

ky oblastních vodohospodářských dispečinků bude doplňovat

hydrologickou a meteorologickou sít jejich měrných stanic,

které budou vybaveny limnigrafy, termografy, srážkoměry. Ve
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vhodných případech lze analyzátorové stanice instalovat spo-

lu s měrnými stanicemi hydrologickými.

DISKUSE

Modernizované analyzátorové stanice Naiada jsou vyba-

veny čidly na měření základních ukazatelů jakosti vody: hod-

nota pH, oxidačně redukční potenciál, rozpuštěné minerální

látky /el. konduktivita/, rozpuštěný kyslík, evt. i rozpust-

né organické látky /UV absorbance/ a zákal. Jsou to ukaza-

telé velmi významní - pH i rozp. kyslík indikují podmínky

pro průběh přirozených samočisticích procesů a život vyš-

ších organismů ve vodě, obsah rozpuštěných minerálních lá-

tek pak využitelnost vody k hospodářským účelům r v průmys-

lu i v zemědělské výrobě /závlahy/. Neméně důležitý je také

obsah rozpuštěných organických látek a zákal vody,zejména s

ohledem na potřebný stupeň mechanické, chemické či biologic-

ké úpravy vody pro uživatele.

Nelze si ovšem zastírat skutečnost, Se vybavení analy-

zátorových stanic Čidly nebude v řadě případů dostačující

/velmi aktuální je např. otázka indikace ropných látek,amo-

niaku a d./, také vzpomenuté základní ukazatele jakosti,byt

je jejich význam nesporný, nemusí mít pro některé konkrétní

úseky toků zásadní význam.

Například hodnota pH zpravidla nahraje výrazné posta-

vení při posuzování jakosti vody. Pokud říční profil neleží

pod vydatnými zdroji kyselých nebo alkalických vod, kolísá

hodnota pH zpravidla málo, v přípustném rozmezí jakostní tří-

dy, a její výkyvy lze v řadě případů přičíst spíše změnám

složení vody v důsledku fotosyntézy než vlivem odpadních lá-

tek. Pokud jde o kyslíkový režim, je třeba vzít v úvahu, že

v současné době již není zpravidla limitujícím faktorem pro

hodnocení jakosti vody v tocích. Také jeho kolísání ve spo-

jitosti s denními a ročními cykly a stupněm intenzity foto-

syntézy do jisté míry snižuje jeho význam ve vztahu k zatí-

žení toku organickými látkami.



229

Měření oxidačně-redukčního potenciálu v tekoucích vo-

dách se zatím neprokázalo jako potřebné, a proto jsou čidla

pro ORP z vybavení analyzátorových stanic typu MN většinou vy-

řazována. Úzký vztah k zatížení rozpuštěnými anorganickými

látkami - minerálními solemi - má elektrolytická konduktivi-

ta, její měření je proto významné pro hospodářské využívání

vody. Tato hodnota přitom nepodléhá cyklickým změnám jako hod-

nota pH nebo kyslíkový režim a je více méně závislá jen na

průtoku v řece. Někteří vodohospodářští odborníci doporučují,

aby se stanice MN Naměřily především na sledování tohoto u-

kazatele.

Funkce čidel"pH, kyslík a konduktivita resp. i ORP není

prakticky ovlivňována zákalem vody, a proto se jejich osazo-

vání preferuje do senzorového vybavení stanic typu MN.

Není ovšem jisté, zda úzký výběr čidel u těchto stanic,

určených pro hromadné nasazování, bude v praxi postačující.

Doplnění stanic o měřiče absorbance v UV oblasti,která je in-

dikátorem organického znečištění a o zákaloměry, které indi-

kují mechanické znečištění, by však znamenalo ústup od poža-

davku, aby stanice typu MN měly co nejmenší nároky na obslu-

hu. Rozhodnutí v této otázce přinese patrně až praxe.

Tendence k rozšíření rozsahu měřených ukazatelů u ana-

lyzátorových stanic obecně zůstávají v každém případě do bu-

doucna aktuální. Je znám konkrétní případ ropných havárií na

toku, které anályzátorová stanice vůbec nezaznamenala, pro-

tože svým senzorovým vybavením je vůči tomuto znečištění sle-

pá. Havárie byly zjištěny v těchto případech lidskou obslu-

hou stanice. Ani analyzátory verze MX-R nemají tuto stránku

dořešenou. Značnou perspektivu představují v tomto směru ion-

toselektivní elektrody, ovšem jen pro ionogenní složky vody.

Pro znečištění ropnými látkami resp. oleji byl v MLR vyvinut

analyzátor OLTEST, jehož osazení do AS Naiada je možné.

Uplatnění fotometrických metod, které jsou v laborator-

ní technice v širokém rozsahu používány pro svou jednoduchost.
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naráží u analýzatorových stanic na technické problémy s před-

úpravou vzorku; jde především o odstranění zákalu. Postupy

rutinně prováděné v laboratoři - jako je filtrace,resp.cen-

tr if ugace, maskování rušivých vlivů, potencionetrická fil-

trace atp. představují pro analyzátorovou tftofeniku zatím ne-

překonatelné omezení. Ve výhledu lze Bnad uvalovat pro tyto

účely s uplatněním prvků robotizace, které by Umožnily apli-

kaci laboratorních operací do soustavy úkonů aftalyzátorových

stanic - takový směr však zatím nálélí do oblasti futurolo-

gických úvah.

Kromě všeobecné tendence k snížení podílu obsluhy v pro-

vozu analyzá*orových stanic nelze zamítnout v některých oje-

dinelých případech ani opačné tendence, tj. rozšíření podí-

lu lidského faktoru na jejich provozu.

V těchto případech by šlo výhradně o "říční laborato-

ře", vybavené kromě vlastní automatizované anályzatorove

stanice i výkonnou speciální laboratorní technikou, např.

spektrofotometry ke stanovení těžkých kovů, analyzátory or-

ganického uhlíku, chromatografy pro identifikaci organických

látek a d. Stanice takového typu pracuje např. v NSR u Kle-

ve na řece Rýnu C103.

U nás by se zařízení takových stanic mohlo týkat snad

jen. důležitých hraničních profilů jako je Hřensko na Labi,

Bohumín na. Odře, Lanžhot na Moravě, Lenártovce na Slané, Zda-

ňa na Hornádu a Streda na Bodrogu.

ZAVER

Problémů, které souvisejí s rozvojem analyzátorových

stanic a které je třeba řešit, zbývá ještě dost. První kro-

ky v instalaci monitoringu povrchových vod však již byly u-

činěny; na této cestě je třeba pokračovat dál a odstraňovat

postupně "dětské nemoci" této nové techniky. Modulárně sta-

vebnicové uspořádání modernizovaných analyzátorových stanic

dává přitom výhodu doplňování senzorového vybavení stanice
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dalšími čidly, která budou vyvinuta nebo zajištěna dovozem.

Pro nejbližší záměry dislokace analyzátorových stanic

v říční síti ČSSR se jeví jako účelná ta alternativa, která

předpokládá prioritní budování ucelených systémů monitorin-

gu jakosti vody na vybraných dílčích povodích - jednoznačně

již v rámci základů oblastních vodohospodářských dispečinků.

Po provozním prověření a odstranění nedostatků by takové sys-

témy představovaly "jádra" monitorovacího systému, od nichž

by se odvíjelo pokrytí celé říční sítě území státu - samo-

zřejmě v účelném rozsahu a tak, aby analyzátorové stanice

plnily v maximální míře své poslání a mohly se stát jedno-

značným přínosem pro vodohospodářskou praxi.

K tomu je třeba v prvé řadě důkladné promyšlení záměru

na vytvoření struktury analyzátorových stanic, dostupnost

stanic v přijatelných dodacích lhůtách, jejich provozní spo-

lehlivost, odborný servis na potřebné úrovni a konečně kon-

krétní představa o využívání produkovaných dat pro účely,

kterým mají sloužit.
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Zvláštnosti v hydrochemických datech
a jejich statistická identifikace
V. Dobeá - VÚV Ostrava

Moderní analytika vod s Širokým spektrem stanoveni, s

kvalitní a rychlou detekcí je možná pouze s pomoci řady a-

nalyzátoru i celých komplexních systémů.

V současné době je většina těchto zařízení vybavena i

kvalitní řídící a vyhodnocovací technikou, kterou lze auto-

nomné využít pro zpracování získaných informací.

Poněkud pomalejší je rozvoj vhodných metod pro "před-

zpracování" získaných experimentálnych dat, který se stále

ještě soustřeďuj* až na vlastni zpracování. Je nemálo pří-

padu » kdy se neberou v úvahu ani apriorní předpoklady plat-

nosti určitých statistických zákonitostí.Toto tvrzení platí

jak pro data získaná analyzátory, tak klasickými postupy v

laboratořích.

Abychom mohli použít "standardní" statistické postu-

py, musíme se předem přesvědčit, zdali nám struktura dat u-

moŽní jejich praktickou aplikaci. Nebo jinak řečeno, zda-li

vypočtené charakteristiky budou mít statistický smysl a ne-

bo budou pouhým numerickým cvičením.

Již v loňském roce jsme v příspěvku C43 uvedli některé

základní poznatky z této moderní statistické teorie.Ukázali

jsme si dva nejjednodušší grafické postupy,které přispívají

k vizuallzaci dat a na praktických příkladech demonstrova-

li jejich použití.
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Cílem tohoto příspěvku je obohatit naše znalosti o něk-

teré další postupy, které přispívají k odhalení statistic-

kých zvláštností, jež se mohou v hydrochemických datech

skrývat.

ROZBOR PROBLEMATIKY

Z literatury je známo, že celá teorie pravdepodobnosti

a matematické statistiky je založena na platnosti Gaussova

/normálního/ rozdělení.

V praxi ovšem tento předpoklad bereme za zcela samo-

zřejmý, ale ve skutečnosti je tomu ve většině případů právě

naopak. Jedním ze základních problémů Gaussova rozdělení

je jeho citlivost na výskyt větších odchylek od střední hod-

noty. Zvlášt výrazně se to projevuje u malých výběrů

/n < 5 0 / r které jsou v praxi nejčastější a kde se neuplatňu-

je centrální limitní věta.

Před každým zpracováním takovýchto výběrů je nutné pro-

věřit, zda-li bude možné klasické statistické postupy apli-

kovat a nebo bude nutno provést určité úpravy tak, aby vy-

počtené charakteristiky měly statistický smysl.

K těmto účelům je využívána průzkumová analýza C141,

která je novou součástí komplexu moderních statistických me-

tod, jež se v poslední době stále více uplatňuje s rozvojem

výpočetní techniky, resp. počítačové grafiky.Zahrnuje celou

řadu postupů od těch nejjednodušších až po značně složité

postupy, které se bez použití počítače nedají realizovat a

jejich objasnění v jednom příspěvku není možné.

Jak již bylo zdůrazněno C43, snažíme se v první fázi

převést data na takový tvar, ve kterém se budou zpracovate-

lem snadno a efektivněji přijímat, tedy jejich vizualizaci.

K tomuto účelu se používá různých grafických forem, které

jsou vhodné zejména tehdy, když nám umožňuji zpozorovat to,



235

co bychom běžně neuviděli nebo to neočekávali.

Vizualizaci dat, resp. jejich rozdělení obsahuje celou

řadu grafických postupů, které shrnuje MILlTKÝ C9H:

a. grafické znázornění statistických zvláštnosti v datech,

b. konstrukce funkcí charakterizujících rozdělení výběru,

c. porovnání výběrového rozdělení se zvoleným teoretickým.

V další části tohoto příspěvku se budeme zabývat pou-

ze skupinou a/, a to vybranými technikami,které umožňují od

povědět na otázky týkající se symetrie, koncentrace dat a

umožňují odhalit vybočující data nebo jejich skupiny.

Jak již bylo uvedeno, výstupem je tedy vhodný graf, zná-

zorňující chování dat a jejich zvláštnosti zejména ú malých

výběrů -tvořených negrupovanými daty.

Nejdříve si stručně popíšeme konstrukce kvantilových

grafů a grafů pro vyjádření stupně symetrie, které budeme a

plikovat na některá hydrochemická data.

1. Kvantilové grafy

Tyto grafy využívají základních vlastností pořádkových

statistik, které získáme tak, že jednotlivé prvky výběru x i

pro i - 1, 2 ... n uspořádáme podle velikosti /vzestupně/,

takže platí, že:

Ä X/2/ •« ^ X / n /

0 rozdělení pořádkových statistik bylo pojednáno v příspěv-

ku na loňské Hydrochémii C43, podrobněji se lze s touto

problematikou seznámit v publikaci C53. Využíváme zde faktu,

že pořádková statistika x .^ , je odhadem kvantilové funkce

8 /u±/ v místě uA,respektive odhadem 100 P % kvantilu pro

p • n* • i/(n+l), kde "B^ představuje pořadovou pravděpodob-

nost. Kvantilová funkce má některé speciální vlastnosti, na

které upozorňuje PARZEN C123.

Kvantilový graf se tedy snadno sestrojí vynesením hod-
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not X/i/ oproti P/±/ t čímž získáme průběh kvantilové funk

ce. Do tohoto grafu je vhodné vynáSet také kvantilové funk-

ce normálního rozdělení u , pro které platí:

up B P + * * Z

P

kde

fl a O jsou vhodné odhady střední hodnoty a směrodatné

odchylky /stříška nad symbolem označuje, že jde

o odhad/, '

z - kvantily normovaného normálního rosdělení.

Většinou se volí M = x a u = s a v případech, že

rozdělení dat není normální, volí se ji • x , /medián/ a

kde
xr» it J© horní kvar.til,
no '

x Q 25 " dolní kvartil.

Pro grafické znázornění postačuje počítat z kvantily

podle jednoduché aproximace C13:
-1

14

Existuje několik typů aproximací CllD, C23, C133,které

se dají poměrně dobře realizovat na prostředcích malé výpo-

četní techniky a jejich přehled podává MILITKÝ C83.

Kvantilové grafy je možno rozšířit pro zvýšení jejich

vypovídací schopnosti a pak mluvíme o grafech rozptýlení s

kvantily, které podrobně popsal D0BE5 C43. Základem tohoto

grafu je kvantilovy graf, resp. průběh kvantilové funkce,

kde navíc zakreslujeme tři obdélníky Q - kvartilový, 0 - ok-

tilový a S - sedecilový. Často se doplňuje diagnostickými

charakteristikami. Ke stanovení'těchto charakteristik je

nutno vypočítat kvartily /5řQ 7 5 ; HQ 25/r oktily
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^0,125/ a vděčily /%Qt931si *OtQ625/. Jejichž hodnoty lze
realizovat lineární interpolaci

Diagnostické charakteristiky pro P»0,25j0,125 a 0,0625
jsou tyto:

- rozpětí : R p = /x x_ p - 3cp/,

- půměrné odchylky : P = 0,5 /^„p + *x /,

- relativní šikmosti: S = Cx_ . - p )/R
p 0,5 p p

- délky koncu : T = In (R /RQ 2g),které jsou defino-

vány pouze pro P = 0,125 a 0,0625.

Grafy rozptýlení s kvantily opatřeny diagnostickými

charakteristikami lze Identifikovat celou řadu rozdělení

C7D, C4D:

- symetrické jednovrcholové rozdělení,

- normální re Jelení,

- rozdělení s irrátkými nebo dlouhými konci,

- vícevrcholové rozdělení,

- rozdělení s odlehlými hodnotami,

- diskrétní rozdělení.

2. Grafy pro vyjádření stupně symetrie

Tyto jsou velmi důležité, protože pokud jsou data sy-

metrická, lze použít snadno robustních metod pro odhad pa-

rametrů rozdělení a provést další statistické výpočty C93.

Při nejjednodušší variantě tohoto grafu se na osu y vyná-

ší hodnoty u. = / x/ n +i_4/ "*
 xo 5^ a n a o s u x n odn o ty V 4 S

• AtQi5 ~ X/±// Pro i - 1, 2 ..!... n/2.

V případě symetrického rozděleni dat leží body /u^v^/

na přímce v • fJ .

V další variantě těchto grafů doporučují WILK,GNANADE-

SIKAN C15: vynášet na osu y = x.± . a na osu x hodnoty



238

x/n+l-i/ p r o i * l f 2 n* P o k u d jsou data symetrická,
leží jednotlivé body na přímce y • 2*x 5 - x.

Také je možno vynášet na osu y hodnoty /x. .,.,/+

+ X/4// a n* <>s« x hodnoty / x/ n +i_4/ "
 x/±//' P** P r o sy~

metrické rozdělení dat vyjde horizontální přímka s rovnicí

Pro úplnost uvádíme, že znázornění statistických

zvláštností v datech lze provádět i jinými grafickými postu-

py jako jsou:

- krabicové grafy, jejichž varianty popisují McGILL, TUKBY,

LARSÉN C 63,

- grafy typu strom s listy C143,

- grafy rozptýlení, které uvádí MILITKÝ C93, jsou poměrně

jednoduché a v některých variantách, zejména když splývá

více bodů, se využívá generátorů pseudonáhodných čísel k

rozxnítání splývajících bodů. Generátory patří ke standard-

nímu vybavení i malé výpočetní techniky a jejich přehled

publikoval MILITKř C103.

Většinou se uvedené metody vzájemně kombinují,resp. se

využívá více grafických metod pro získání komplexného obra-

zu o struktuře, příp. chování dat.

PRAKTICKÍ APLIKACE

Pro demostraci popisovaných grafických postupů,t.j.kon-

strukce kvantÍlových grafů a grafů Bymetrie byly zvoleny tři

skupiny dat. Klasickými postupy jsme k nim vypočetli průměr

/x/, rozptyl /s 2/, šikmost /á^/, špičatost /&2/ a přidali

medián /x_ ./.

Rozdělení šikmosti je asymptoticky normální N 10; 6/

s rozptylem D /oj/™ 6/(n+3) a rozdělení špicatos-

ti rovněž N [3;24/(n+5)] s rozptylem D /á 2/ r\» 24/(n+5) .Šik-

mosti a špičatosti využijeme k ověření předpokládané norma-
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lity. Pro tento předpoklad musí platit, že veličina z = k./

I [ D/áy J l/2 a veličina z 2 = (ay3)/ [p(& 2)]"
1 / 2 mají

přibližně normalizované normální rozdělení a porovnáme je s

výběrovými kvantily u normálního rozdělení N/Ojl/.

Vybrané tři skupiny dat a jejich charakteristiky jsou

následující i

Data A - představují výsledky stanovení NH~ na analyzá-

toru NOVA, který využívá iontově selektivních elektrod. Jed-

ná se o 16 analýz z jednoho vzorku odebraného z řeky Odry v

profilu Bohumín v g.ra"

*0,5

13,73
13,92
13,57
13,67
13,899
13,905

s B

s 2 -

14,24
13,36
14,00
14,30
0,246
0,060

ft -
2

13,88
13,89
14,04
13,92
-0,298

2,946
Zl =

Z 2 "

13,85
13,83
14,23
13,94
-0,531
-0,050

Z tabulek normálního rozdělení je patrno, Se pro Or

0,05 /hladina významnosti/ je u Q g 7 5 " 1,96 a pro <X =

0,01 je u„ o o- • 2,575.

Obě testacní statistiky z. a z~ vyšly menší /v abs.hod-

notě/ než kvantily daného rozdělení pro (X • 0,05 a 0,01 a

nelze tedy zamítnout hypotézu o normalitě.

Data B - tvoří výsledky měření teploty vody v řece Od-

ře v jednom kontrolním profilu v průběhu roku 1984,jedná se

o 24 měření ve °C.

3 , 0
4,8
7 , 0
7,6
8 , 0
8,5

10,83 s

15,8
16,6
17,2
17,5
17,5
17,5

= 5,34

17,4
16,7
16,4
16,1

7,8
7 , 0

- 0,23

6,5
6,6
6,5
6,2
5,9
5,6

z, = 0,48
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* x o 5 - 7,90 s 2 B 28,49 á 2 * 1,27 z 2 - -1,91

Srovnáním testačních statistik zľ a z 2 s kvantily da-

ného rozdělení nelze ani zde zamítnout hypotézu o normalitě.

Data C - jsou výsledky stanovení ChSK-Mn na řece Ostra-

vici v profilu Muglinov v roce 1983, kdy došlo k významnému

asanačnímu opatření v tomto povodí C33.Jedná se o 24 stano-

vení v g.m

x
•>«
XO,5

107,0
112,0

148,0

157,0

168,0

166,0

• 80,16

- 70,40

181,0
166,0

208,0

149,0

120,0

125,0

s - 59,18 S
s2 *35O2,15 ä

6,5

5,6

7,4

6,5

9,3

6,5

x * 0,41

2 " 2 f O 5

9,6

37,0

37,0

•68,8

70,4

70,4

%t • 1,06

*2 = ~ 1 # 2 4

A konečně ani zde podle testačních statistik z^z, ne-

lze zamítnout hypotézu o normalitě.

Získané výsledky ve všech třech skupinách dat by tedy

většinu zpracovatelů přesvědčily, Že není nutné data dále a-

nalyzovat a může se v dalším zpracování postupovat podle

běžných statistických metod.

S využitím technik průzkumové analýzy se nyní podíváme

na jednotlivé skupiny dat prostřednictvím grafů, které byly

popsány v rozboru problematiky a pokusíme se odhalit zvlášt-

nosti v nich skryté.

Na obr.la je vynesen kvantilový graf pro data A /NH3/

a jeho konkávně-konvexní průběh indikuje spíše symetrii v

oblasti středu. Klasický /plně/ i robustní odhad kvantilové

funkce /čárkovaně/ nekoresponduje s výběrovými daty a před-

poklad normality tedy nelze přijmout.
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Obr. la Kvantilovy graf pro data A
lb Kvantllový graf pro data B
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u .P

Obr. 2 KvantÍlový graf pro data c

Na obr. 3 Je pro stejná data graf rozptýlení s kvanti-
ly, který ukazuje na sešikmení k nižším hodnotám,vzhledem k
tomuf Se vzdálenosti mezi horními hranami obdélníků /výraz-
ně u O a S/ jsou kratší než mezi spodními hranami.K poruše-
ní zdánlivé symetrie dochází v oblasti od oktilů. Potvrzují
to i diagnostické charakteristiky, navíc T jsou delší než
TN .

P
Na obr. 6a je graf symetrie, kde data v dolním rohu

/vlevo/ umožňují posouzení symetrie v oblasti centra rozdě-
lení a v pravém horním rohu v oblasti konců,z čehož je patr-
né t že nesymetrie vzniká v-oblasti vzdálenější od mediánu.

• „

Na obr. lb je kvantilový graf pro data B /teplota vo-
dy/, je zde vidět koncentraci dat přibližně ve dvou skupi-
nách. Klasický /plně/ a robustní odhad kvantilové funkce
/čárkovaně/ ukazují, že předpoklad normality je úplně ne-
smyslný.
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*0,9375
XQ875

*0,75 +
2 0 , 5 •

*0,25

*0,125

x0,0625
H—I-

CÍ O" o*
m
r-.
o* o* o*

Diagnostické charakteristiky
1. Kvantilove' míry rozptýleni'

kvant ily

medián
kvartily
oktíly

sedeci ly
extrémy

dolní'

13,905
13.755

13,583

13,373
13.360

horní'

-
14,030

U,239

14.296
14,300

Rp

—
0,275
0,656

0,923
0,940

PP
-

13,893

13,911
13,835
13,880

2. Relativní' šikmosti a délky konců rozděleni'

kvantil

kvartil
oktil
sedecil

P
0.25-
0.125
0,0625

Sp

0,045
-0,009

0,076

T P
—

0,870

1,211

T N p

—
0,534
0,822

Obr. 3 Graf rozptýlení s kvantily pro data A
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Diagnostické charakteristiky
1. Kvantilove miiry rozptýleni'

U

kvantity
medián

kvart i ly
oktity
sedecily
extrémy

dolní'

7,90

6.50
5,64
4,01
3,00

horní'
-

16.66
17.49

1750
17.50

Rp

-

10,18
11,85

13,49
14,50

PP
-

11.59
11.56

10,76
10,25

2. Relativní' šikmostí a délky konců rozděleni'

kvant i l

kvart il
oktil
sedecil

P
0.25

0,125

0,0625

s P

-0,36

-0,31
-0,21

T P

-

0.15
0.28

TNp
-

0.534
0,822

Obr. 4 Graf rozptýlení s kvantily pro data B
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•u
£0,9375
*0,875

Diagnostické charakteristiky
1. Kvantitove míry

kvantity

medián

kvart ily

ok tily

sede city

extre'my

dol n ť

70.40

31.45

7,06

6,50
5,60

rozptýleni

horní'

_

123,75

166,0

176,94
208,00

Rp

—

92,30
158,94

170,44
202.40

Pp
—

77,60
86,53

91,72
106.80

2 Relativní'šikmosti a délky konců rozdelení'

kvantit

kvartil

okt.l
sedecil

P

0,26

0,125
0.0625

s P

- 0 . 0 8

- 0 , 1 0

-0.13

TP

_

0,54

0.61

TNp

_

0.534

0.822

Obr. 5 Graf rozptýlení s kvantily pro data C
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Obr. 6a Graf symetrie pro data A

6b Graf symetrie pro data B
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Na obr. 4 je na grafu rozptýlení s kvantily patrný ná-

hlý vzrůst směrnice v obdélníku Q, což potvrzuje bimodali-

tu rozdělení. V tomto případě nejsou potřebné ani diagnos-

tické charakteristiky, nebot tento graf potvrdil předpokla-

dy obyčejného kvantilového grafu.

Na obr. 6b je graf symetrie, ze kterého na první poh-

led zjistíme, že nelze o symetrii vůbec uvažovat.

Na obr. 2 je kvantilový graf pro data C /ChSK-Mn/, z

něhož vidíme, že data tvoří několik skupin, jsou zde znám-

ky bimodality a nebo může jít o směs rozdělení.

U klasického /plně/ i robustního odhadu kvantilove

funkce /čárkovaně/ nelze mluvit o shodě s výběrovými daty

a nelze data považovat za normální, resp. jejich rozdělení.

Na obr. 5 je graf rozptýleni s kvantily,kde v obdélní-

ku Q je náhlý vzrůst empirické kvantilové funkce, což je

příznačné pro bimodalitu, je zde několik horizontálních ú-

seků příznačných pro diskrétní rozdělení.Vzdálenosti spod-

ných hran obdélníků Q, O, S jsou výrazně kratší než vzdále-

nosti horních hran, což charakterizuje rozdělení seôikmení

k vyšším hodnotám. Dokazují to i diagnostické charakteris-

tiky, S jsou záporné, jejich hodnoty rostou s poklesem P

a P rostou s poklesem P. Zajímavé je, že délky konců T v

oblasti oktilů se spíSe blíží TN a v oblasti sedecilů jsou

výrazně nižší.

Zpětnou analýzou zjistíme, že struktura dat plně od-

povídá situaci ve změnách jakosti vody v řece Ostravici v

roce 1983. DoSlo zde k zastavení výroby v zastaralé celu-

lózce Vratimov, bylo zde období bez výroby celulózy a ko-

nečně i období se zkoušebním a náběhovým provozem v nové

celulózce Paskov. Porovnáme-li to s oběma grafy, zjistíme,

že ve spodní části /v levém rohu/ jde o období bez výroby

celulózy, ve střední části o zkušební a náběhový provoz v

nové celulózce v Paskově,který byl dosti nevyvážený a ko-
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nečně v horní části /vpravo/ provoz v zastaralé celulózce
Vratimov, pro kterou byla příznačná nerovnoměrnost ve vy-
pouštěném znečištění.

Z tohoto pohledu by bylo vhodné jednotlivé skupiny dat
analyzovat /statisticky/ samostatně.

Na obr. 7 je graf symetrie/ který ukazuje na nekorekt-
nost dat.

140,0

100,0

50,0

o

o

Obr. 7 Graf symetrie pro data C

V některých případech nám ani popisované a aplikované
grafy jednoznačně necharakterizovaly strukturu dat /viz da-
ta C/, a proto je vhodné popisované postupy doplnit dalšími
grafy. Jde zejména o konstrukci výběrové frekvenční funkce,
výběrové distribuční funkce, porovnání výběrového rozdělení
se zvoleným teoretickým a podobně. Po těchto grafických pos-
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tupech odhadujících zvláštnosti v datech obyčejně následuje

jejich vhodná transformace.

SOUHRN

Cílem příspěvku bylo poukázat na některé grafické pos-

tupy, které patří do průzkumové analýzy dat a slouží ke gra-

fickému znázornění statistických zvláštností v datech.

V příspěvku jsou diskutovány kvantilové grafy a grafy

symetrie. Na praktických příkladech je ukázáno jejich pou-

žití.
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SPECIAL PHENOMENA IN HYDROCHEMICAL DATA

AND THEIR STATISTICAL IDENTIFICATION

S u m m a r y

The purpose of this paper* is to point out some graphi-

cal methods which belong to the exploratory data analysis

and are employed for the expression of statistical data spe-

cial phenomena in a graphical way. Quantile plots,box plots
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with quantiles and symetry plots are discussed here. Their

employment is demonstrated on actual examples.

Ing. VÍTĚZSLAV DOBEŠ
Výzkumný ústav vodohospodářský Ostrava



Úprava nástřikového prostora plynového
ehromatagrafo Chrom 5 pro nástřik norka
Dnno do kapilární kolony pří stopoví analýze w
V. Janda - VŠCHT Praha, ] . Hrivftak - SVŠT Bratislava

Plynová chromatografie se stále více uplatňuje jako a-

nalytlcká koncovka při analýze vod. Ve stopové analýze or-

ganických látek ve vodách, kdy se zpravidla neanalyzuje vzo-

rek vody přímo, ale až po izolaci a zakoncentrování stano-

vovaných látek do nevhodného prostředí, je dnes trend pou-

žívat vysokorozlišovací kapilární plynové chromatografie.Vy-

sokorozlišovací kapilární plynová chromatografie má proti

chromatografii na náplňových kolonách řadu výhod.Mezi hlav-

ní patří to, že separační účinnost kolony je o několik řádů

vyšší než u kolon náplňových, což vede k vyšší přesnosti a-

nalýz a k oddělení látek, které na náplňových kolonách in-

terferují s látkami stanovovanými. Při finální analýze na

kapilárních kolonách tedy není nutné v mnohých případech

přečiětění získaných extraktů. V některých případech je však

ve stopové analýze problém zavedení vzorku na kapilární ko-

lonu.

V současné době jsou pro zavedení vzorku na kapilární

kolonu plynového chromatografu používány v podstatě 3 hlav-

ní techniky:

1. Nástřik s otevřeným vstupním děličem /split/,

2. Bezděličový /splitless/ způsob nástřiku,

3. Nástřik analyzovaného vzorku přímo do kapilární

kolony /on-column/.
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Experimentálně nejjednodušší a historicky i nejstarší

je nástřik s otevřeným vstupním děličem.Jeho podstatnou ne-

výhodou však je to, že největší část vzorku odchází mimo ko-

lonu a tím i detektor, takže detekční limit analýzy se sni-

žuje zhruba v poměru daném poměrem dělení průtoku nosného

plynu do dělící kapiláry a do kapilární kolony. Mezi další

nevýhody pak patří diskriminace výševroucích látek,které u-

nikají přednostně děličem.

Tyto nevýhody jsou odstraněny při nástřiku vzorku s u-

zavřeným vstupním děličem /splitless/. Při tomto způsobu a-

nalýzy je dělící kapilára během nástřiku vzorku na 30 až 60

s uzavřena, čímž se prakticky veškeré množství nastříknutých

látek dostává do kapilární kolony a tím i detektoru. Analý-

za je odstartována při poměrně nízké teplotě /při stanovení

těkavějších látek je nutné analýzu začínat při teplotě niž-

ší než je teplota varu použitého rozpouštědla/ a při teplo-

tě nástřikové komůrky běžně používané v plynové chromatogra-

fii. Látky odpařené v nástřikovém prostoru pak zkondenzují

/nebo jsou zachyceny ve zkondenzovaném rozpouštědle/ na za-

čátku kapilární kolony a při programované teplotě termosta-

tu pak poskytují velice dobré tvary píku. Dělící účinnost

kolony pak zůstává zachována jako u nástřiku s otevřeným dě-

ličem.

Mezi nevýhody splitless nástřiku patří především:

a. Poměrně netěkavé látky /např. na úrovni teploty varu

benzpyrenů/ kondenzují již v nástřikovém prostoru plyno-

vého chromatografu a po otevření dělící kapiláry unikají

mimo kolonu.

b. PřJ. programované teplotě termostatu se při splitless ná-

střiku objevují zpravidla falešné /ghost/ píky způsobené

těkavými látkami ze septa nástřikové komůrky. Při pro-

píchnutí septa chromátografickou stříkačkou se při vyso-

ké teplotě nástřikového prostoru uvolní z nového povrchu

septa velké množství těkavých látek,jejichž veškeré množ-
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ství je transportováno do kolony /dělič je uzavřen/, kde

se zachytí. Při teplotním programu se pak na chromatogra-

fickéni záznamu projeví jako falešné píky. U některých ty-

pů přístrojů je tento jev eliminován oplachem septa prou-

dem plynu, který je pak odváděn mimo nástřikový prostor.

Všechny uvedené nevýhody lze velice účinně odstranit

nástřikem analyzovaného vzorku přímo do kapilární kolony /on-

-column/. Navíc se při tomto způsobu nástřiku poněkud vylep-

šuje i formální dělící účinnost kolony, nebot se eliminuje

mrtvý prostor nástřikového prostoru. Novější přístroje za-

hraniční výroby jsou zpravidla vybaveny i možností nástřiku

vzorku přímo do kolony. Bohužel přístroje československé vý-

roby Chrom 4 a Chrom 5 jsou vybaveny pouze pro nástřik se

vstupním děličem a s malou úpravou i pro splitless nástřik.

Je zde však několik podstatných detailů, které práci s ka-

pilárními kolonami ztěžují /krátký vstupní dělič, nedodává

se T-kus pro přídavný plyn do-detektoru, chybí hrazdička pro

zavěšení kolony, chybí oplach septa a odvětrávání pro bez-

děličový nástřik, chybí ventil pro regulaci průtoku plynu

dělící kapilárou, atd./.

Přes uvedené nedostatky jsme se v předkládané práci po-

kusili modifikovat nástřikový prostor plynového chromatogra-

fu Chrom 5 pro nástřik vzorku přímo do kapilární kolony /on-

-column/. Vycházeli jsme při tom především z práce ARRENDA-

LA a CHORTYKA ClD.

Konstrukce nástřikového systému

Uspořádání nástřikového systému je patrné z náčrtku na

obr. 1. Pro výrobu nástřikového systému přímo do kapilární

kolony je použito běžného skleněného vstupního děliče, kte-

rý je dodáván ke skleněným kapilárním kolonám s přístrojem

Chrom 5. Na skleněný dělič 1 je natavena skleněná trubička

2 o vnitřním průměru 2 mm a vnějším průměru 4 mm.V této skle-

něné trubičce 2 je provedeno zúžení tak, aby tímto zúžením
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Obr. 1 Konstrukce nástřikového prostoru pro "on-column"
nástřik vzorku u přístroje Chrom 5
1 - celoskleněný* dělič /dodávaný ve strandardní výba-
vě přistrojen, 2 - trubička se ztížením pro zavedení
jehly chromatografické stříkačky, 3 - konec kapilární
kolony, 4 - teflonové těsnění, 5-místo nástřiku vzor-
ku do kapilární kolony, 6 - konec kapiláry děliče, 7 -
blok nástřikové komůrky, 8 - hrot chromatografické
stříkačky.

prošla jehla chromatografické stříkačky /Hamilton mod.W,vněj-

ší průměr jehly 0,18 mm, délka jehly 12,5 cm/, nikoli však

konec skleněné nebo křemenné kapilární kolony 3. Zúžení tru-

bičky slouží jednak jako zarážka pro konec kapilární kolony.
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jednak jako vodítko pro tenkou jehlu chromatografické stří-

kačky tak, aby jehla mohla bez potíží vniknout do kapilární

kolony. Celý skleněný dělič je upevněn a utěsněn v nástři-

kovém prostoru běžným způsobem, tj. pomocí tefIónového těs-

nění 4 a převlečené matice. Trubička se zúžením, která je

přitavena na dělič, zasahuje až několik mm pod septum ná-

střikového prostoru. Tím je usnadněno zavedení jehly chro-

matograf ické stříkačky do této trubičky a tím i do kolony.

Vlastní nástřik vzorku přímo do kapilární kolony

Při nástřiku vzorku se postupuje tímto způsobem: Kolo-

na je vytemperována na teplotu při níž je odstartována ana-

lýza. Nosný plyn je nastaven na požadovaný tlak. Nástřikový

prostor není vytápěn. Teplota kolony by měla být cca o 20 °C

nižší, než je teplota varu použitého rozpouštědla. Septum

nástřikového prostoru je nejdříve propíchnuto krátkou jeh-

lou s větším průměrem /lze použít odříznutou jehlu běžně po-

užívanou v lékařství, s vnitřním průměrem větším, než je

vnější průměr jehly chromatografické stříkačky/. Konec této

jehly již zasahuje do počátku trubičky 2 na obr. 1. Tím sa-

mozřejmě dojde k poklesu tlaku nosného plynu až na nulovou

hodnotu. Touto krátkou vodící jehlou je pak protažena tenká

jehla chromatografické stříkačky přes trubičku se zúžením 2

až do chromatografické kolony. Krátká vodící jehla je pak

povytažena ze septa, čímž septum utěsní prostor okolo jehly

chromatografic.cé stříkačky. Utěsněním septa začne opět na-

růstat tlak nosného plynu a když dosáhne 80 % původní hod-

noty /cca za 15 s/, je proveden nástřik vzorku do kolony.

Konec chromatografické stříkačky přitom zasahuje až do té

části kapilární kolony, která je již v termostatu. Tím se

dosáhne nástřiku analyzovaného vzorku až do té časti kolony*

která je při pozdějším vytopení termostatu vyhřívána. Délka

jehly chromatografické stříkačky 12,5 cm je u přístroje

Chrom 5 postačující.
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Příklady analýz

Na obr. 2 a 3 jsou uvedeny příklady analýz methyleste-

rft fenoxikarbonových kyselin a polycyklických aromatických

uhlovodíku s použitím výše popsaného systému nástřiku vzor-

ku přímo na kapilární kolonu. Analýzy byly provedeny na pří-

stroji Chrom 5, který byl vybaven fotoionizačním detektorem

/HNU Systems, USA/. Identifikace látek z obr. 3 je provede-

na v tab. 1.

Tabulka 1

Použité polycyklické aromatické uhlovodíky /PAU/

Název PAU

naftalen

acenaftylen

acenaften

fluoren

fenantren

antracén

fluoranten

pyren

benz/a/antracen

chryzen

benz/b/fluoranten

benz/k/fluoranten

benz/a/pyren

indeno/1,2,3-cd/pyren

dibenz/ah/antracen

benz/ghi/perylen

Číslo píku
na obr. 3

1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
15
16

Nastřikovaná
koncentrace

0,1
0,1
0,1
0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Diskuse a závěry

Výhody výSo popsaného nástřikového systému lze shrnout
zhrvkba do těchto bodů:
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10 min

Obr. 2 Separace methylesteru fenoxikarboxylových kyselin
/herbicidů odvozených od kyselin fenoxi-octové,-má-
selné a -propiónové/

Chromatografické podmínky: nástřik vzorku přímo do
chromatografické kapilární kolony /3 ul/, kolona
skleněná kapilární smočená stacionární fází SE- 52,
délka kolony 30 m, vnitřní průměr 0,3 mm. Teplota
kolony programovaná: 40 °C izotermně po dobu 4 min,
pak 50 °C/min. do 170 °C. Nosný plyn dusík, vstupní
tlak 85 kPa. Plynový chromatograf Chrom 5 byl vyba-
ven foto ionizačním detektorem. Teplota detektoru 2OO
°C, energie ionizujícího záření 10,2 eV, přídavný
plyn do detektoru dusík 15 ml/min. Citlivost detek-
toru 2x100. Identifikace píku: rozpouštědlo benzen,
1 s vnitřní standard /1-naftylbromid/, 2-MCPA, 3 •
2,4-DP, 4 - 2,4-D, 5 - Silvex, 6 - MPCB, 7- 2,4,5-T
a 8 B 2,4-DB. Množství jednotlivých methylesteru her-
bicidů v nástřiku : jednotky ng.
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lOmin,

2x100

Obr. 3 Separace polycyklických aromatických uhlovodíků

Chromatografické podmínky: nástřik vzorku přímo do
kapilární kolony / 1 pil/. Teplota termostatu progra-
movaná od 40 do 250 oc při 5 °c/min. Nosný plyn du-
sík, vstupní tlak 105 kPa. Teplota fotoionizačního
detektoru 260 °C. Citlivost detektoru 8x100, po elu-?
ci píku č. 3, od značky na základní čáře, 2x100. Dal-
ší chromatografické podmínky stejné jako u obr. 2.
Identifikace píku a koncentrace jednotlivých polycyk-
lických aromátů viz tab. 1. Rozpouštědlo benzen + me-
thanol+ dichlormethan /90:5:5/.

1. Jsou odstraněny potíže, které vznikají při běžném

nástřiku na kapilární kolonu, at již s otevřeným, nebo uza-

vřeným vstupním děličem /viz úvodní odstavec/.

2. V případě potřeby lze popsaný nástřikový systém vy-

užít i pro split a splitless analýzy. Postačuje pouze vyto-

pit nástřikový prostor iia požadovanou teplotu a použít běž-

nou chromatografickou stříkačku, která nezasahuje až do ka-

pilární kolony.

3. Podle našich zkušeností se eliminuje vznik faleš-

ných píku způsobených těkavými látkami ze septa. Nástřikový

prostor totiž není vyhříván a navíc je během nástřiku vzor-
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ku otevřen vstupní dělič, takže do kolony se dostává pouze

malá část nosného plynu, který byl před tím ve styku se sep-

tem /rozdíl oproti bezděličovérou nástřiku/.

4. Separační Účinnost kolony je stejná nebo lepší než

v běžných způsobů nástřiku.

5. Je zachován dobrý detekční limit analýzy,což je zvláš-

tě důležité u stopových koncentrací organických látek ve vo-

dách.

Pro dobrou funkci celého nástřikového zařízení je však

třeba mít na paměti několik důležitých zásad:

1. Nástřikový prostor nesmí být vyhříván /došlo by k

předčasnému ohřevu vstupní části kapilární kolony/.

2. Kapilární kolona musí mít v okamžiku zavedení vzor-

ku nižší teplotu /cca o 20 °C/ než je teplota varu použité-

ho rozpouštědla. Teprve po eluci rozpouštědla je spuštěn

teplotní program. V opačném případě dojde k prudkému varu

rozpouštědla a k jeho vypaření á vyfouknutí zpět do nástři-

kového prostoru včetně analyzovaných látek.

3. Vzorek musí být nastříknut až do takového místa ka-

pilární kolony, které je později při analýze vyhřáto, t.j.

až do termostatu. Tím je zaručena eluce i málo těkavých l*á-

tek. Délka jehly chromatografické stříkačky 12,5 cm je pro

přístroj Chrom 5 postačující. Takováto jehla zasahuje poměr-

ně hluboko do termostatovanéhd prostoru, kde již dochází ke

snadnému ohřevu nástřikového místa i rychlému chladnutí pro

další analýzu.

4. Po propíchnutí septa pomocnou jehlou, zavedení jeh-

ly chromatografické stříkačky do kolony a povytažení pomoc-

né jehly není možné nástřik vzorku "uspěchat", ale je sku-

tečně nutné vyčkat vzestupu vstupního tlaku nosného plynu na

cca 80 % jeho původní hodnoty. Jinak totiž může dojít k vy-

fouknutí analyzovaného vzorku z kolony díky zpětnému proudu

nosného plynu, který vznikne rychlým poklesem tlaku vnástři-
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kovem prostoru při propíchnutí septa.

5. Pro on-coluran nástřik lze využít pouze některá roz-

pouštědla. Nevhodná jsou rozpouštědla polární /např. metna-

nol, ethanol/, která se v koloně obtížně odpařují, vznikají

"zátky" rozpouštědla v koloně a rozpouštědlo v kapalném stc-

vu je roztaženo po dlouhém úseku kapilární kolony.Tato část

kolony je pak z hlediska chromatografie pro separaci látek

naprosto neúčinná. Velice často dochází také ke štěpení jed-

notlivých píku, opět díky vzniku kapalných "zátek". U něk-

terých typů stacionárních fází může dojít i ke zničení ko-

lony kapalným organickým rozpouštědlem. Naproti tomu tyto

obtíže nejsou pozorovány, jsou-li použita nepolární rozpou-

štědla /alifatické uhlovodíky, benzen, atd. - viz obr. 2 a

3/.

Z toho, co bylo řečeno, je patrné, že navržený způsob

nástřiku vzorku přímo na kapilární kolonu u plynového chro-

ma tograf u Chrom 5 je velice jednoduchý a vyžaduje pouze tro-

chu větší pozornost a praxi než u běžných způsobů nástřiků.

Celé zařízení lze vyrobit prakticky "na koleně".Kromě chro-

ma tograf ické stříkačky s dlouhou tenkou jehlou jsou využity

pouze tuzemské materiály. Bohužel, při tomto druhu nástřiku

vzorku se bez obdobné stříkačky neobejdeme. Ve srovnání s

cenami, za které jsou dodávána zařízení zahraničních firem

pro nástřik vzorku přímo do kolony, však vyniká hlavní před-

nost navrhovaného aparátku. Samozřejmě má i své nevýhody,

především tu, že by tímto způsobem měly být analyzovány pou-

ze vzorky prosté netěkavých látek a solí. Ty se totiž hro-

madí v místě nástřiku a v prvých závitech kolony a později

zhoršují její chromatografické vlastnosti /tuto závadu lze

odstranit odlomením několika počátečních závitů kolony/.To-

to je však nevýhoda všech on-column nástřikových systémů.

LITERATURA

ARRENDALE, R.F. - CHORTYK, O.T.: J. High Resolut. Chro-

matogr. Chromatogr.Commun. 8, 1985, 62.
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THE TREATMENT OF THE INJECTION BLOCK OF CHROM 5 GAS

CHROMATOGRAPH FOR A COLD ON-COLUMN INJECTION IN TRA-

CE WATER ANALYSIS

S u m m a r y

A simple treatment of the injection block of Chrom 5

gas chromatograph for cold on-column injection is described.

The utilization of the device is demmonstrated by means of

the analyses of phenoxicarboxylic acid herbicides /as methyl

esters/ and polycyclic aromatic hydrocarbons. For the gas

chromatographic separation of compounds to be analysed a

glass capillary column coated with SE-52 stationary phase

was used.

Ing. VACLAV JANDA, CSC.
VŠCHT Praha
Ing. JÄN HRIVNÁK, CSc.
SVsT Bratislava



Charakterterizace toxiokých organických látek
ve vodách spektroskopickými metodami
I. Spektrometrie v ultrafialové oblasti
V. Vavrouch - VÚV Brno

UVOĎ

Problematikou charakterisace organických látek,znečiš-

ťujících povrchové, příp. podzemní vody při havarijních sta-

vech v čistotě vod, se v brněnské pobočce VÚV zabýváme již

více než 15 roků ill.

Z velkého počtu možných polutantů při haváriích se za-

měřujeme na nejvíce frekventované látky. Ve vodách z havá-

rií se nejčastěji vyskytují následující látky v tomto klesa-

jícím pořadí výskytu: ropné látky, toxické látky /tensidy,

chlorovaná uhlovodíková rozpouštědla, pesticidy, fenoly a

kresoly/, látky hnilobné /silážní Šťávy, močůvka, odpady z

vepřínů/.

Vzhledem k složité osnově vzorků vod z havárií a je-

jich fyzikálním, chemickým a biologickým změnám s časem ne-

můžeme bez separace a mnohdy ani po separaci organické lát-

ky spolehlivě identifikovat, ale zpravidla jen skupinově

charakterisovat po změření UV a IR spektra.Látku zařazujeme

dle fyzikálních a chemických vlastností,zjištěných převážně

z naměřených spekter, do skupin /např. lehké, střední, těž-

ké ropné látky» aniontové, neiontové tensidyjpesticidy typu

aromatických chlorovaných uhlovodíků,triazinů a pod./.Zpra-

vidla nemůžeme provést identifikaci individuální sloučeniny.
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Pro tuto charakterisaci látek se nám nejvíce osvědčilo

použití spektrofotometrie v ultrafialové a infračervené ob-

lasti, nejlépe v kombinaci těchto, příp. i dalších metod.

Vzhledem k velkému počtu publikací v oboru aplikované

UV a IR spektrofotometrie, uvádíme v tomto referátu pouze

metodiku charakterisace spektrofotometrií v ultrafialové ob-

lasti. Metody infračervené spektrofotometrie a kombinace

spektroskopických a jiných metod budou publikovány později.

CHARAKTERISACE LÄTEK SPEKTROFOTOMETRIf

V UV OBLASTI

Spektra organických látek v ultrafialové oblasti posky-

tují ze všech spektroskopických metod poměrně málo informa-

cí. Přesto, že nejsou tak charakteristická jako infračerve-

ná spektra, jsou jednodušší a lze je často měřit i ve vod-

ných roztocích. Řada látek sice absorpcí v UV oblasti nevy-

kazuje, ale také neruší při stanovení ve směsích.

V UV spektru pozorujeme především polohu absorpčních

maxim /vyjádřeno jako A nebo U _ / a relativní inten-
max. max.

situ absorpčních pásů. /Protože většinou neznáme koncentra-

ci látky ve vodě, nemůžeme porovnat změřený a tabelovaný mo-

lární absorpční koeficient ( C ), který je jinak při UV
max.

identifikaci důležitou látkovou konstantou./

Při důkazu neznámé organické látky rozpuštěné ve vodě,

nebo lépe extrahované do vhodného organického rozpouštědla,

nejprve pozorujeme zda látka absorbuje v UV oblasti záření.

Měříme-li ve vodných roztocích, je oblast 200-230 nm pře-

kryta intensivní absorpcí dusičnanů, absorpční pásy v oblas-

ti nad 230 nm jsou zpravidla málo intensivní, protože orga-

nické látky npjsou zakoncentrovány. Jestliže voda neabsorbu-

je v oblasti 210-800 nm, může být přítomen jen alifat.\cký

případně alicyklický uhlovodík, alifatický amin, nitril, al-
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kohol, ether, merkaptan, thioether nebo alifatická kyselina,

případně olefin bez konjugace. Absorbuje-li v této oblasti,

ale málo / c ynSV maxima o největší vlnové délce A -c 500/max. ľ i

může se jednat o sloučeniny s konjugovanými nebo bez konju-

govaných dvojných vazeb typu aldehydů, ketonů,azosloučenin,

iminů, nitro- a nitrosloučenin, organických bromidů a jodi-

dů.

Je-li absorbance v uvedené oblasti intensivní / € S
. max.

2 500/ jedná se nejčastěji o aromatické uhlovodíky a je-

jich deriváty, heterocyklické sloučeniny, příp. látky s ně-

kolika konjugovanými dvojnými vazbami, /Poznámka: jednokru-

hové aromatické uhlovodíky jako např. benzen, toluen, xyle-

ny mají hodnotu C „„„ pod 500./ Toto rozdělení je však

nutné považovat jen za orientační, protože záleží také na

druhu rozpouštědla /které ovlivňuje polohu maxima píku i je-

ho intensitu/, pH a jiných vlivech.

Důležitou pomůckou pro charakterisaci, příp.identifika-

ci organických látek UV spektrofotometr!í jsou korelační ta-

bulky, které vydal PESTEMER C23. Identifikace látek se pro-

vádí podle kruhového čísla /čísla nenasycenosti/ R , které

je v korelačních tabulkách uvedeno v rozsahu od R"0 do R-60.

Kruhové číslo R je definováno ze sumárního vzorce slouče-

niny takto:
2x + 2 - y + z

CxHyOSNz/F, Cl, Br, I/y R -

2

Tak např. do skupiny R • 0 patří CC14, CHC1 3,C 6H 1 4, do

skupiny R • 1 cyklohexan, trichlorethylen, formaldehyd; R=2

cyklohexan a jeho deriváty, methylester kyseliny olejové,R=

3 cyklohexadien, pyrrol? R = 4 benzen, pyridin a jejich al-

ky lderivátyj R • 4,5 benzensulfonan sodný; R • 5 tetrahy-

dronaftalen, nitrobenzen; R = 7 naftalen a jeho deriváty;

R s 10 antracén a fenantren a jeho deriváty; R • 15 benzpy-
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ren; R = 20 dianthracen atd.

Další členění uvnitř skupiny o stejném R je dle abe-

cedního řazení a počtu heteroatomů a konečné uspořádání u-

vnitř těchto podskupin dle vlnočtu maxima absorpčního pásu

o nejnižší frekvenci /největší vlnové délce/. Dále je v kni-

ze uvedeno rozpuštědlo, ve kterém byla látka měřena,stručná

charakteristika absorpčního pásu /jemná struktura, inflex/,

vlnočet a vlnová délka maxim, logaritmus molárního absorp-

čního koeficientu, odkaz na publikovaná spektra a literatu-

ru /UV-DMS, čís. BPPSj LANDOLT-BORNSTEIN; Organic Spectral

Data/, případně odkazy na sbírku DMS-IR spekter a NMR kata-

logu firmy Varian. Pestemerova kniha obsahuje asi 2300 vy-

braných typických organických sloučenin.

Pro identifikaci látky pomocí tohoto systému dat je

potřebí znát nebo alespoň odhadnout především:kruhové číslo

/nenasycenost/ a sumární vzorec sloučeniny, zjistit, příp.

odhadnout, jsou-li heteroatomy v molekule a jejich počet,vl-

nočet absorpčního maxima o nejnižší frekvenci.

Z tohoto důvodu je u separovaných nebo vyisolovaných

látek z vod důležité posoudit, zda látka obsahuje heteroprv-

ky a jejich druh a odhadnout nebo vyloučit možný sumárný

vzorec a tím také kruhové číslo. Po změření UV spektra pak

změřit poslední absorpční maximum ve směru k viditelné ob-

lasti, případně zjistit logaritmus absorpčního koeficientu

a změřené spektrum porovnat s tabelovanými hodnotami nebo s

publikovanými UV spektry.

Jak z uvedeného vyplývá, je potřebí k dosažení kvalit-

ního UV /ale i IR, NMR, MS a F/ spektra provést separaci os-

tatních látek spolu se získáním dostatečného množství látky,

což je pro hydrochemickou analýzu problém prvního řádu, ob-

tížně řešitelný i moderními separačními technikami kapalino-

vé, příp. plynové chromatografie.

Důležitou pomůckou pro charakterisaci, příp.identifika-
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ci v ultrafialové oblasti J* sbírka UV dat organických lá-

tek, ve které jsou uvedona vlnová maxima a inflexy v UV

a VIS oblasti spolu s molárními absorpčními koeficienty a

odkazy na originální literaturu. Toto rozsáhlé dílo Orga-

nic Electronic Spectral Data C31 je sestaveno podle sumár-

ních vzorců sloučenin. Jednotlivé svazky obsahují spektrál-

ní data publikovaná v jednotlivých kalendářních letech. Ta-

to sbírka dat je bohužel v ČSSR neúplná a dosti obtížně dos-

stupná. Dosud vyšlo 21 svazků, obsahujících více než 450 000

publikovaných spekter organických sloučenin.

Další významnou pomůckou je dokumentace publikací UV a

VIS absorpčních spekter, kterou vydal HERSHENSON Ľ4D s

73 000 odkazy na orig. literaturu s abecedním seznamem.Sbír-

ka již není dále doplňována.

WHITE C5D vydal publikaci obsahující literární odkazy

a anotace UV metod technických produktů, seřazených dle a-

becedního rejstříku látek /celkem 1630 odkazů s anotacemi/.

GRASSELLI C 63 uvádí v "Ultraviolet Spectral Data Index"

UV data organických sloučenin rozdělených dle molárního ab-

sorpčního koeficientu nejintensivnějšího absorpčního pásu

do 5 skupin: sloučeniny s nej intensivnějším absorpčním pá-

sem o O 99 999, 99 999-50 000, 49 999-1000, s C<1OOO a v

poslední skupině látky s neudaným absorpčním koeficientem.V

každé skupině jsou látky seřazeny s klesající vlnovou dél-

kou nejinteslvnějšího absorpčního pásu spolu s udanou hod-

notou C . Atlas obsahuje asi 8000 běžnějších organických

sloučenin.

Vyhledávání předpokládané látky je dosti obtížné,vzhle-

dem k neznalosti absorp.čních koeficientů, stejně jako vyhle-

dávání absorpčního pásu s největší intensitou s přesností

na 1 nm /vliv druhu rozpouštědla, pH, teploty, přesnosti UV

přístroje na A m a x « / - Např. u A m a x ^ - 218 nm a C 1000-

-49 999 je uvedeno 36 sloučenin, v rozsahu 216-220 nm se
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stejným rozsahem £ je již asi 170 sloučenin.

Organické sloučeniny třídí do 5O základních skupin a

podskupin dle chromoforů a do skupin se stoupající vlnovou

délkou maximálního absorpčního pásu HIRAYAMA C13D.

U každé z 8440 sloučenin uvádí maximum nej intensivněj-

šího absorpčního pásu a logaritmus jeho absorpčního koefi-

cientu, chromoforový systém, rozpouštědlo,ve kterém bylo UV

spektrum změřeno a citaci literatury.

I tento systém přispívá k charaktérisaci nebo identifi-

kaci neznámé organické látky, i když systém zařazení do ur-

čité skupiny chromoforů není jednoduchý.Vhodnější je použi-

tí tabulek nejintensivnějšího pásu ve spektru, i když zpra-

vidla k jednomu absorpčnímu maximu nalezneme několik desí-

tek možných sloučenin. Protože měření je prováděno v růz-

ných rozpouštědlech, působících posun absorpčního maxima,je

nutné prohledat seznam sloučenin s maximem - 5 nm od namě-

řeného maximálního pásu, což představuje i několi set mož-

ných sloučenin.

Pro identifikaci nebo charakterisaci organické látky

pomocí spektra UV příp. viditelné oblasti jsou rovněž pot-

řebné atlasy UV spekter.

Mezi užitečnější patří DMS-UV Atlas organických látek

C7:, který obsahuje asi 1200 spekter významných látek. K vy-

hledávání spekter jsou určeny 3 rejstříky: rejstřík sumár-

ních vzorců sloučenin, abecední seznam a rejstřík základních

struktur molekul. Spektra jsou zařazena do těchto skupin:

sloučeniny s vícenásobnými vazbami C-C, sloučeniny s O 0 a

C"S vazbami, sloučeniny s vícenásobnými vazbami N, jednokru-

hové aromáty, bi- a vícekruhoyé aromáty a polyaromáty,aromá-

ty obsahující nebenzoidní kruhy; jednokruhové heterocykly,

vícekruhové heterocykly, deriváty nasycených organických

sloučenin, vybrané sloučeniny důležité z biologického a kli-

nického hlediska, anorganické systémy, standardy pro spek-

trofotometrii a rozpouštědla.
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Velmi obsáhlý, ale méně instruktivní, je Langův Atlas

absorpčních spekter v UV a viditelné oblasti C8D, obsahují-

cí dosud 4500 spekter, mnohdy velmi komplikovaných a neob-

vyklých sloučenin, při čemž některé základní dosud chybí.At-

las obsahuje seznam sumárních vzorců publikovaných slouče-

nin a abecední seznam. Látky nejsou roztříděny dle struktu-

ry. Vôechny hodnoty absorpčních maxim a příslušných absor-

bancí jsou souběžně tabelovány.

UV Atlas aromatických sloučenin publikoval FRIEDEL a

ORCHIN c9.3. Obsahuje 580 spekter aromatických sloučenin, má

rejstřík sumárních vzorců i rejstřík abecední.

KUSAKOV, SlMANKO a SiSKINA Clo: vydali Atlas UV spek-

ter cca 300 aromatických látek, obsahujících jak spektra

změřená autory publikace, tak i spektra ze sovětské a ostat-

ní světové literatury, především spektra API. Atlas obsahu-

je pouze abecední seznam spekter, chybí rejstřík sumárních

vzorců.

SADTLER Handbook of UV Spectra C113 obsahuje přes 2000

vybraných UV spekter SADTLEROVY sbírky. Sloučeniny, jejichž

spektra jsou obsažena v této publikaci, jsou uvedeny také v

obdobných Sadtlerových Handbook IR a NMR. Spektra jsou mě-

řena v neutrálních roztocích příp. také kyselých a alkalic-*

kých /pH 2 a 12/. Každé spektrum je uvedeno v abecedním rej-

stříku typu organických sloučenin, numerickém rejstříku a

tzv. UV-Locatoru. Tento rejstřík umožňuje identifikaci na

základě vlnové délky nej intensivnějšího absorpčního pásu

/odečteného s přesností na 0,5 nm/ od 201 nm do 436 nm, a

dalSích /max. 4/ nej intensi vnějších absorpčních pásů /rov-

něž s uvedenou absorptivitou/ v sestupném uspořádání. Rej-

střík umožňuje lepší určení látek z UV spekterrnež rejstřík

který uvádí GRASSELLI c 63, i když maxima některých látek ab-

sorbujících v oblasti pod 215 nm, nejsou uvedena /benzen/.

V tab. 1 jsou uvedeny publikované vídaje absorpčních ma-
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xim a koeficientů pro toluen.

Tabulka 1

Tabulka, absorpčních maxim toluenu v UV oblasti

Srovnání literárních údajů pěti nejvýznamnějších maxim

DMS-UV Atlas

/hexan/

A

208

262

269

260

256

C

7900

260

240

215

190

Sadtler Handbook UV Spectra

/methanol/

A
Tli?

207,/5/
261
268
259,/5/
255

C

8870
238
222
198
175

Z tabulky sd zřejmé rozdíly v hodnotách vlnových délek

a absorpčních maxim i molárních absorpčních koeficientů

/způsobené použitím rozpouštědel s rozdílnou polaritou i ji-

ným typem přístroje/.

Další sbírky Sadtlerových UV spekter jsou velmi obsáh-

lé, ale těžko dostupné. Sbírka Sadtlěr Standard Ultravio-

let Spectra C123 obsahuje více než 50 000 UV spekter, která

jsou každoročně doplňována. Mimo to tato firma vydala spe-

ciální sbírky komerčních a čistých produktů Sadtler Special

UV Collections a Sadtler Commercial UV Spectra /celkem cc*

9000 spekter, převážně farmaceutických, biochemických a ag-

rochemických preparátů a barviv/.

V dalším jsou uvedeny speciální publikace, které mono-

graficky zpracovávají UV spektra látek určitého typu.

PICHTENGOLC a spol. C141 publikovali sbírku UV spekter,

obsahující některé monomery, polymery,organokřemičité slou-

čeniny, antioxidanty, suroviny a meziprodukty, při výrobě
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syntetického kaučuku. /Styren, kyselina metakrylová,akrylo-

ni trii, Neokal a j./.

FAJN £153 publikoval tabulky UV spekter antrachinonu a
jeho derivátů.

ŠANTAVÝ a spol. C163 publikoval UV /IR, NMR/ spektra

jednoduchých aromatických sloučenin, substituovaných hydro-

xylovými/ methoxylovými a methylendioxy- skupinami.

Pro interpretaci spekter jsou důležité také monografie

o UV spektrofotometrii a její technice, jako např.knihy,kte-

ré napsal EDISBURY [173, RAO C18 3, STERN a TIMMONS C193,

SCOTT C 203, TOIMAČFV C213, BERSTÉJN a KAM INS K U C223,PESTE-

MER C233 a DERKOSCH C243.

V čsl. literatuře monografie o použití ultrafialové

spektroskopie pro analytické účely chybí. Některé poznatky

lze získat z publikací, zaměřených na aplikace v organické

chemii /např. KUTHAN c253, ADÁMEK, JANEČKOVÁ, KUTHAN et.al.

C263 a KOVÄČ, LESÍK) C273/.

Prakticky všech těchto publikací používáme při charak-

ter i sac i neznámých organických látek ve vodách z havárií.

Informace, získané při měření a interpretace UV spekter,

kontrolujeme a doplňujeme o informace jinými spektrofotometr

rickými, příp. fysikálními /tensiometrie a j./ nebo chemic-

kými /důkazy látek barevnými reakcemi/ metodami.

Měření UV spekter jsme prováděli na registračním spek-

trofotometru SPECORD UV VIS Zeiss v 10-100 mm křemenných ky-

vetách. Pro měření velmi nízkých absorbancí by byl vhodněj-

ší nový typ UV spektrofotometru Zeiss M 40, který je citli-

vější.
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CHARAKTERISIERUNG VON TOXISCHEN ORGANISCHEN STOFFEN

IM WASSER MIT HILFE DER SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN I.

Spektrofotometrie im ultraviolettem Gebiet

Z u s s a m e n f a s s u n g

Es wurde die Benützung von UV-Spektrofotometrie für

die Charakterisierung der organischen Stoffen im Wasser bei

der Havarien erörtert.

Die Literatur aus dem Gebiet der angewandten UV- Spek-

trofotometrie wird diskutiert.

Ing. ZDENEK VAVROUCH
Výzkumný ústav vodohospodářský Brno



Stanoveni tekavých halogenovaných uhlovodíku
ve vodách metodou GC/MS
J. Stupka, V. Valenta, L. Dubcová — SG. n. p. Praha

Problematice stopové analýzy organických polutantů se

v posledním období věnuje zvýšená pozornost. Světová zdra-

votnická organizace vydala v roce 1983 směrnici o jakosti

pitných vod, ve které uvádí i limitní koncentrace pro 22 nej-

významnější organické škodliviny tzv. prioritní látky C1D.

V rámci RVHP byl tento seznam projednán a přijat na zase-

dání v Moskvě 1984. Nicméně analytické vybavení laboratoří

v ČSSR zatím neumožňuje potřebnou kontrolu zdrojů pitných vod.

V seznamu priorotních látek figuruje celá řada těkavých

halogenovaných uhlovodíků /1,2-dichlorethan, tetrachlorme-

than, 1,1-dichlorethylen, trichlorethylen, tetrachlorethy-

len, chlórbenzén, 1,2- a 1,4-dichlorbenzen a chloroform/.To

však samozřejmě nejsou všechny halogenované látky, které se

ve vodách nachází. Zejména v upravených pitných vodách je

počet halogenovaných uhlovodíků vyšší - charakteristické jsou

především trihalomethany /např. dichlorbromethan,dibromchlor-

methan aj./. Kvantitativní stanovení těchto látek metodou

plynové chromatografie má svá specifika, kterými se budeme

zabývat v naší přednášce.

K zakoncentrování těkavých nepolárních látek používáme

extrakci plynem v uzavřené smyčce - tj. striping, při které

se prchavé nepolární látky z vody vytěsňují probubláváním

inertním plynem. Pro zvýšení účinnosti procesu se umísťuje
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vzorkovnice do lázně temperované na 3O °C.Uvolněné kontami-

naty se odvádějí kovovou kapilárou a zachycují se na sorp-

čním mikrofiltru s aktivním uhlím. Aby nedocházelo ke kon-

denzaci páry na filtru, předehřívá se přívodní kapilára na

teplotu přibližně o 10 °C vyšší než je teplota temperované

lázně. Filtr se extrahuje mikroobjemem sírouhlíku /cca 20^1/

a takto získaný koncentrát se uchovává v zatavené skleněné

kapiláře do vlastní analýzy. Sírouhlík je vhodný jak pro své

extrakční schopnosti, tak i z hlediska nízké odezvy na pla-

menově- ionizačním detektoru /FID/.

Odezva halogenovaných látek na FID je nižší než odezva

pro ropné uhlovodíky. Naším prvním dkolem bylo zjistit ode-

zvu halogenovaných uhlovodíků na FID. Z dostupných standar-

dů se připravili směsi a ze sérií měření se získali odezvy

chlorovaných uhlovodíků na FID /tab. 1/, kde čísla udávají

% odezvy proti 100 % odezvě n-nonanu.

Tabulka 1

Odezvy některých chlorovaných uhlovodíků na FID

Látka

tetrachlormethan

chloroform

dibromchlormethan

1,1,1-trichlorethan

trichlorethylen

tetrachlorethylen

hexachlorethan

perchlorbutadien /C^Cl,/

chlórbenzén

1,3-dichlorbenzen

n-heptylbromid

% odezvy
/proti 100 % odezvě n-nonanu/

4,9
5,7
2,0
11,4

16,3

13,7

8,1
13,8

53,0

35,0

36,0

Z tabulky 1 vyplývají následující závěry:

odezva se snižuje s rostoucím počtem halogenatotnft v mole-
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kule

- přítomnost atomu bromu odezvu ještě snižuje v porovnání s

látkou obdobnou obsahující pouze atomy chloru

- odezva je také závislá na délce uhlovodíkového řetězce -

čím menší počet atomů uhlíku v molekule, tím je menší o-

dezva při jinak shodném počtu halogenatomu.

Dále se ověřovala kvantitativnost sorpce těkavých lá-

tek při stripování. Ke sledování tohoto jevu se připravilo

několik standardních roztoků chlorovaných látek /chloroform,

trichlorethylen a tetrachlorethylen/ ve vodě s obsahy kon-

taminantů do 50 jag a s obsahy o řád vyššími /tab. 2/. Jak

vyplývá z tab. 2 při vyšší koncentraci polutantů dochází ke

snížení účinnosti sorpčního procesu-.

Tabulka 2

Účinnost sorpce těkavých látek při stripování

Látka

chloroform

trichlorethylen

tetrachlorethylen

tetrachlormethan

1,1,1-trichlorethan

Účinnost sorpce v %

pro konc. do 50 ;ug

15

70

100

60

38

pro konc. 500-800 jug

4

55

100

neměř,

neměř.

Vlastní analýzy se prováděly na analytickém přístroji

GC/MS firmy Hawlett-Packard 5985A. K chromatografické sepa-

raci sloužila křemenná kapilární kolona délky 50 m se sta-

cionární fází SE-54 - také výrobek firmy Hawlett-Packard.Pro-

tože přístroj není softwarově vybaven programem na vyhodno-

cování kvantity z TIC /celkový iontový proud/ hmotnostního

záznamu, větví se tok eluovaných látek z kolony jednak do

FID plynového chromatografu, jednak do iontového zdroje hmot-

nostního spektrometru. Plynově-chromatografický záznam se

používá pro kvantitativní vyhodnocení analýzy a TIS k iden-
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tifikaci jednotlivých látek. Uvedený hmotnostní spektrometr

je nízkorozlišovací přístroj kvádrupólového typu. Hmotnost-

ní spektra se snímala při 70 eV v režimu elektronové ioni-

zace.

Jako praktická ukázka práce s reálnými vzorky pitných

vod může sloužit spolupráce s Vtív Praha. Výsledky stanovení

jsou uvedeny v tab. 3 pro vzorek vody surové, upravené a u-

pravené po 24 hodinách. Běžná citlivost našich stanovení je

0,1 ,ug látky na litr vzorku při dvoulitrovém odběru. V pří-

padě této akce zákazník odebíral 6-ti litrové vzorky, čímž

nám umožnil pracovat v oblasti koncentraci o řád nižší. Z

uvedeného výčtu identifikovaných látek pak nejlépe vyplynou

výhody hmotnostního spektrometru jako analytické koncovky v

případech řešení podobných analytických problémů. Lze si jen

těžko představit jednoznačné stanovení méně běžných haloge-

novaných látek /jakými jsou např. nitrotrichlormethan či jod-

dichlormethan/ při použití standardní plynové chromatografie,

Tabulka 3

Stanovení chlorovaných uhlovodíků v pitných vodách /v jig/1/

Látka

chloroform

bromdichlormethan

joddichlormethan

dibromchlormethan

bromoform

tetrachlormethan

nitrotrichlormethan

trichlorethylen

tetrachlorethylen

tr ichlorbutan

dichlorpentan

dichlorhexan

Surová voda

S
ND
ND
ND
ND

0,5

ND
0,4

0,8

ND
ND
ND

Upravená voda

3,2

0,46

0,01

0,10

S

0,7

0,02

0,4

0,8

0,03

0,05

0,04

Upr.voda
po 24 hod.

3,7

0,53

0,01

0,13

S

0,5

0,02

0,5

1,0

0,06

0,10

0,13
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Pozn. ND - látka nebyla detekována

S - látka nalezena v koncentraci pod 0,01 ,ug.l
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DETERMINATION OF VOLATILE HALOGENATED HYDROCARBONS

IN WATER BY MEANS OF GC/MS METHOD

S u m m a r y

This paper deals with the problems of preconcentration

and analyzing of halogenated hydrocarbons in water samples.

The samples were measured by GC/MS method using the device

Hawlett-Packard 5985A and cross-linked silica capillary co-

lumn with SE-54. Stripping as preconcentration method was

used. Sorption yield on active charcoal was described. Re-

sponse factors of halogenated hydrocarbons were measured for

flame-ionization detector. Real samples of drinking water

were analyzed and the results are presented in this paper.
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Stanovení chlórovaných organických látek ve vodě
J. Šedivý-VÚV Praha

Na základě současných poznatků se chlorované organické

látky považují za velmi nebezpečné jak pro životní prostře-

dí, tak i pro člověka. Četné chlorované organické látky ma-

jí výrazné organoleptické vlastnosti a u některých byla pro-

kázána i karcinogenita. Rada těchto sloučenin má bioakumu-

lační schopnost. V ČSSR nebyly dosud pro chlorované organic-

ké látky stanoveny přípustné koncentrace z hlediska čistoty

vody. V zahraničních hygienických směrnicích jsou chlorova-

né organické látky považovány za mnohem nebezpečnější než

ropa či ropné výrobky.

Ve Švýcarsku platí, že při 347 denní vodě smí být pří-

tomno ve všech přírodních vodách jen tolik chlorovaných roz-

pouštědel či lipofilních obtížně těkavých ChOL /chlorova-

ných organických látek/, kclik odpovídá podle obsahu Cl max.

0,005 mg.l" • Pro chlorované organopesticidy je povoleno

podle Cl O,OOO5 mg.l"1 C1D. Ve veřejné kanalizaci smějí být

přítomna chlorovaná rozpouštědla v takovém množství, aby ne-

došlo k překročení jejich koncentrace odpovídající Cl 0,1

mg.l . Podle směrnice Ministerstva výživy, zemědělství a

životního prostředí Baden-Wtirtenberg v NSR smějí obsahovat

odpadní vody přiváděné na městskou biologickou čistírnu

chlorovaná rozpouštědla /trichlorethylen, perchlorethylen,

methylenchlorid atd./ maximálně v koncentracích odpovídají-

cích obsahu Cl 5,0 mg.l
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Pro běžnou kontrolu znečištění vody chlorovanými orga-

nickými látkami se u1 'o jako nejvhodnější sumární stano-

vení organicky vázané' \oru obsaženého ve vodném prostře-

dí. Stanovení je ope í a lze je provádět v našich vodo-

hospodářských laborat xch vybavených běžným způsobem. Ač-

koliv touto metodou nelze identifikovat jednotlivé slouče-

niny, poskytuje stanovení uspokojivé informace o celkovém

množství znečištění toků či odpadních vod chlorovanými or-

ganickými látkami.

Zahušťování vzorku

Před analytickým stanovením se zahuštují lehce i těž-

ce těkavé ChOL převážně extrakcí nepolárním rozpouštědlem

/např. hexanem, cyklohexanem, izooktanem,petroletherem atd./

Pokud je znám rozdělovači poměr pro danou rozpuštěnou

chlorovanou organickou látku, je možno počet extrakcí pot-

řebný pro její účinné oddělení z vody vypočítat při daném

objemu organické a vodné fáze. Je-li objem vodné fáze V ,

objem organické fáze V a původní koncentrace složky ve

vodné fázi C , pak je koncentrace složky C zbývající ve

vodné fázi po jednom vytřepání dána vztahem:

C = C / /
1 + D (Vorg/V)

kde D je rozdělovači poměr.

Pro n-extrakcJL je koncentrace složky zbývající ve vod

né fázi /za předpokladu konstantních poměrů fází/ dána vý

razem:

C n - C o /V/(D . V o r g + V ) /
n

Extrakční činidlo, jež by mělo prakticky stoprocentní

účinnost pro všechny ChOL neexistuje, nebot tyto sloučeniny,

jež se dostávají do vod, mají rozdílnou polaritu. Nepolární

rozpouštědla /hexan, cyklohexan i petrolether/ vykazují
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zhruba zhodnou extrakční účinnost. Velikost rozdělovaclho

poměru /D/ chlorovaných uhlovodíků při použití výše uvede-

ných rozpouštědel je závislá na rozpustnosti daného chloro-

vaného uhlovodíku ve vodě. Pro extrakci tetrachlormethanu,

chloroformu, trichlorethylenu, tetrachlorethylenu a 1,1,1-

-trichlorethanu platí, že rozdělovači poměr lze vypočítat

pomocí vztahu:

D • 471,3 - 116,3 log s

kde s je rozpustnost chlorovaného uhlovodíku ve vodě

/mg.I" 1/

D - rozdělovači poměr.

Např. při poměru fází (org./vodná) 0,1 a předpokladu,

že do organické fáze má být extrahováno nejméně 95 % chloro-

vaného uhlovodíku, je zapotřebí pro:

tetrachlormethan

chloroform

trichlorethylen

tetrachlorethylen

1,1,1-trichlorethan

Uvedené údaje platí pouze pro rozpuštěné chlorované uh-

lovodíky, v případě extrakce nerozpuštěných chlorovaných uh-

lovodíků z vody jsou hodnoty rozdělovacího poměru značně

vyšší /cca 2000/.

Minerálizace ChOL

Pro převedení organicky vázaného chloru na ionty chlo-

ru se z počátku používalo pyrolýzy, a to v křemenné trubici

při 900 až 1000 °C v kyslíkové atmosféře za přítomnosti Pt-

-katalyzátoru. V současné době se mineralizace provádí vět-

šinou sodíkem v prostředí izopropanolu, nebo pomocí natrium

naftalenu a antracénu. Nejlépe se osvědčil sodík, a to za

studena i za tepla.

Účinnost rozkladu ChOL sodíkem v prostředí izopropano-

1,1
2,7
1,2

0,95

1,3

extrakcí

extrakcí

extrakcí

extrakcí

extrakcí

tedy 2
3

2

1

2
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lu /25 ml cyklchexanu obsahujícího chlorovaný uhlovodík,10

ml izopropanolu a 0,3 g kovového Na/ za tepla i studena je

uvedena v tab. 1. Koncentrace chlorovaných uhlovodíků byla

0,5 až 10 mg.l .

Účinnost rozkladu za tepla u sledovaných uhlovodíků by-

la vysoká. Nevýhodou tohoto postupu je však dlouhá doba za-

hřívaní /2 h/ reakční směsi, 1 ohřev sám o sebě,nebo£ cyklo-

hexan je hořlavinou I. třídy.

Podobných výsledků se dosáhlo i při rozkladu ChOL so-

díkem za laboratorní teploty /22 - 2 °C/. Proto byl rozklad

za studena, vzhledem ke své jednoduchosti, bezpečnosti a ií-

činr.osti doporučen do návrhu metody stanovení extrahovatel-

ných chlorovaných organických látek.

Tabulka 1

Rozklad chlorovaných uhlovodíků sodíkem

Chlorovaný

uhlovodík

trichlorethylen

tetrachlorethylen

tetrachlonnethan

chloroform

1,1,1-trichlorethan

Účinnost rozkladu /%/

za tepla

průměr

93

88

86

90

92

směrodatná
odchylka

3,0

2,5

2,5

3,0

3,0

za studena

průměr

89

87

83

87

96

směrodatná
odchylka

4,0

3,0

3,5

4,0

3,5

Stanovení chloridů

Při stanovení vzniklých chloridů pro provozní kontrolu

odpadních vod vyhovuje argentometrická odměrná titrace pod-

le Mohra. Citlivost stanovení ChOL jak Cl je 0,1 mg.l .Po-

užitím coulometrického stanovení se citlivost zvýší na 0,01

mg.l~i. Nejvíce se osvědčilo fotometrické stanovení chlori-
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dů pomocí sulfokyanidu /rhodanidu/ rtutnatého.Chloridy rea-

gují s rhodanidem rtutnatým za vzniku málo disociovaného

chloridu rtutnatého a uvolněné ekvivalentní množství rho-

danidových iontů se stanoví po reakci s trojmocným železem

fotometrický.

Při přípravě činidla se doporučuje sulfokyanid rtutna-

tý rozpustit v methanolu. Vzhledem k toxicitě methanolu a

rozpustnosti sulfokyanidu rtutnatého i v ethanolu,je vhod-

nější použít při rozpouštění ethanolu. Barevný rozdíl při

použití methanolu a ethanolu je nepatrný /u ethanolu je

zbarvení cca o 3,5 % nižší/.

Intenzita vybarvení je ovlivněna nejen teplotou,ale i

dalšími faktory - tj. stářím roztoku rhodanidu rtutnatého

a dobou proměření vzorku po jeho vybarvení. Minimální roz-

díly ve vybarvení jsou v rozmezí teplot 20-28 °C. Při vyš-

ších teplotách se vliv na změnu vybarvení projevuje u sle-

pého pokusu a vzorků s nižším obsahem chloridů. U vzorků s

vyšším obsahem chloridů nebyl vliv teploty již tak značný.

Dalším faktorem ovlivňujícím přesnost stanovení je, jak již

bylo podotknuto, stáří roztoku rhodanidu rtutnatého.Doporu-

čuje se jeho příprava vždy den před použitím.Rozdíly ve vy-

barvení u činidla dva dny starého jsou méně výrazné jako u

staršího činidla, kdy podstatná změna ve vybarvení roztoku

může zapříčinit poměrně značné chyby při analytickém stano-

vení ChOL. Stálost vzniklého zabarvení při fotometrickém

stanovení chloridů sulfokyanidem rtutnatým je poměrně vyso-

ká. Zabarvení vzorku se proměřuje po 10 minutách a výrazná

změna zabarvení se neprojevuje i po 30 minutovém stání. Pod-

statné změny v barvě roztoku se projevují až po třech hodi-

nách stání vzorku.
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FOTOMETRICKÉ SUMÄRNÍ STANOVENÍ NÍZKÝCH KONCENTRACÍ

EXTRAHOVATELNÝCH CHLOROVANÝCH ORGANICKÝCH LÄTEK

Úprava a uchování vzorku před rozborem

K přepravě odebraného vzorku se používá skleněných

vzorkovníc se zabroušenou zátkou. Vzorkovnice se vzorkem ne-

vyplachují. Vzorek se nekonzervuje, zpracuje se celý objem

/ten se může zjistit i vážením/. Obsahuje-li vzorek těkavé

látky, odebereme jej do odměrné baňky a překryjeme rozpouš-

tědlem. Extrakce se pak provede v odměrné nádobě.

Rušivé vlivy

Stanovení ruší extrahovatelné organické látky obsahují-

cí brom, jod, síru, které po rozkladu sodíkem vytvářejí a-

norganické sloučeniny reagující se sulfokyanidem /rhodani-

dem/ vtučnatým. Sirníky se rozkládčijí po zalkalizovaní /5 g.

.1 uhličitanu sodného/peroxidem vodíku /10 ml 5 % H 2O 2 do

1 litru vzorku vody/.

Vzniklé bromidy a jodidy lze stanovit zvlášt a výsle-

dek jejich stanovení se ekvivalentně odečítá.

Dále ruší barva a zákal vzorku, vznikající při nedosta-

tečném oddělení extrakčního činidla po přidání destilované

vody. Přebytečné extrakční činidlo se oddělí v dělící nálev-

ce a zakalená vodní vrstva se přefiltruje přes papírový fil-

tr nebo skelnou vatu. Je možno před filtrací přidat do

vzorku carborafin.

Přístroje a pomůcky

Extrakční zařízení /např. vibrační míchadlo, je také

možno použít dělící nálevky/. Fotometr /při stanovení Cl"fo-

tometricky/,

Chemikálie

Extrakce a rozklad chlorovaných látek - používají se:
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redestilovaná voda;

kovový sodík;

síran sodný bezvody, čerstvě žíhaný;

redestilovaný izopropylalkohol p.a.;

redestilovaná extrahovadla p.a. /petrolether, cyklohexan,

hexan/ zbavená posledních stop ChOL /pomocí přídavku 10

ml izopropylalkoholu na 1 litr rozpouštědla a cca 0,3 g

sodíku. Po rozpuStění sodíku se chloridy vyextrahují des-

tilovanou vodou - 2x 100 ml/.

Fotomerické stanovení - použije se:

redestilovanú vodu k přípravě činidel;

kyselinu sírovú c/H,SO4/ - 1 mol.l" ;

rhodanid rtutnatý připravený vždy den před použitím /O,3

g Hg/CNS/, se rozpustí ve 100 ml ethylalkoholu/;

síran železitý /5 g Fe/NH4/2 . 6 H20 se rozpustí ve 20 ml

redestilované vody, přidá se 38 ml kone. HNO, a varem se
2+ 3+zoxiduje Fe na Fe . Po ochlazení se roztok doplní na

100 ml redestilovanou vodou/$

chlorid sodný - standardní roztok;

a/ zásobní, obsahující O,2 mg Cl v 1 ml /O,3297 g NaCl su-

šeného při 105 °C se rozpustí v redestilované vodě a

doplní se na 1 litr/;

b/ pracovní, obsahující 0,04 mg Cl v 1 ml /50 ml zásobní-

ho roztoku se zředí redestilovanou vodou na 250 ml/;

c/ kalibrační.

ml

na
Cl

pracovního

100 ml
mg.l"1

0

0

roztoku

0,25

0,10
0,

0,

5
2
1
0

,0

,4
3
1
,0

,2

5

2

,0

,0

1O

4
,0

,0

15

6

fO

,0

20
8
,0 25

10

.0

,0

Pozn.: příprava rhodanidu rtučnatého - rozpustí se 1,7 g
rhodanidu amonného asi ve 1OO ml vody a 3,16 g
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Hg/NO3/2.Of5 H20 v jiných 100 ml vody,okyselene ky-

selinou dusičnou /roztok dusičnanu rtutnatého musí

být čirý, jinak se přidává HNO_ tak dlouho, až se

zákal rozpustí - velký přebytek HNO, však vadí/.Po-

tom se do roztoku dusičnanu rtutnatého pcmalu za

stálého míchání přidává roztok NH4SCN. Vzniklá bílá

sraženina se několikrát promyje vodou s malým množ-

stvím ethanolu a vysuší se na vzduchu.

Fotometrické stanovení rhodidanem rtutnatým-

postup zkoušky

Dva litry vody se extrahují zvoleným extrahovadlem, a

to 3x po 20 ml /hexanem, cyklohexanem nebo petroletherein/.

Doba extrakce činí cca 5 minut. Pokud není extrakce prová-

děna přímo v extrakční nádobě, je zapotřebí vzorkovnici

jednorázově vypláchnout částí rozpouštědla, která se dále

použije k extrakci vzorku. Spojené extrakční podíly se vy-

suší bezvodým síranem sodným a převedou se baňky.K extrak-

tu se přidá 10 ml izopropylakoholu a cca 0,3 g kovového so-

díku. Směs se nechá stát tak dlouho, až se sodík úplně roz-

pustí 111 Po přidání redestilované vody, úpravě pH kyseli-

nou sírovou /I mol.l / a případným odstraněním zákalu se

zaznamená konečný objem vodné fáze. Místo redestilované vo-

dy lze s výhodou použít směsi 10 ml H S04 /I mol.l / a 15

ml redestilované vody /pak nebude nutná další úprava pH/. K

25 ml vzorku se přidá 5 ml roztoku síranu železitého a 2,5

ml roztoku rhodanidu rtučnatého. Směs se promíchá a po 10

minutách se měří absorbance při 463 nm /modrý filtr/.Od na-

měřené absorbance se odečte absorbance slepého vzorku při-

praveného stejným způsobem s redestilovanou vodou.

Pro zpřesnění nižších koncentrací Cl~ při stanovení a

také k Částečné eliminaci negativných vlivů na vybarvení

roztoků /teplota, kvalita rhodanidu rfrutnatého/ se doporu-

čuje provést další stanovení s přídavkem standardního množ-

ství roztoku NaCl /ve 25 ml prověřovaného roztoku cca 0,02

mg Cl"/.
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Výpočet

ChOL jako Cl~ /mg.l"1/ = c ' 2 5

kde c je koncentrace chloridů odečtená z kalibračního

grafu /mg.l" /,

D - extrakční poměr fází /poměr mezi objemem vzorku

vody a filtrátem/,

V - objem vzorku vzatého do práce,

F - poměr mezi celkovým objemem filtrátu a objemem

vzatým do práce.

Fotometrickou metodou lze stanovit ChOL vyjádřené jako
— —l

Cl v koncentracích vyšších než 0,005 mg.l , je-li extrakč-

ní poměr fází cca 20 a celý objem filtrátu cca 50 ml.Maxi-

mální citlivost za daných experimentálních podmínek je

0,002 mg.l" . Při stanovení nízkých koncentrací Cl" /cca

0,001 mg.l / je třeba k extrakci použít 5-10 litrů vody.
Stanovení chlorovaných organických látek v Labi

V hraničním pásmu Labe /Vaňov až Hřensko/ byly odebí-

rány vzorky vody, u kterých byl stanoven sumární obsah ex-

trahovateIných chlorovaných organických látek /podle pop-

sané metodiky/ a obsah jednotlivých těkavých chlorovaných

uhlovodíků pomocí plynové chromatografie /metodou head spa-

ce/. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Poněkud vyšší hodnoty stanovené sumární metodou jsou

zapříčiněny tím, že kromě zjištěných kontaminantu plynovou

chromatografií jsou ve vodě obsaženy i jiné chlorované lát-

ky, které nelze metodou head space stanovit /nízká tenze

par/. Hmotovou spektrometrií byly v uvedeném profilu Labe

stanoveny i další kontamlnanty, např. hexachlorethan,1,1,2,

2-tetrachlor-l,2-difluorethan, 1,1,3-trichlorpropen, hexa-

chlorbutadien, dichlorbenzen, trichlorbenzen, o-chlortoluen

a chlornaftalen.



Stanovení chlorovaných uhlovodíků plynovou chromatografií a fotometrickou metodou

Tabulka 2 N>

Odběrové

místo

14.8.1985

vaňov
Svádov - levý břeh

Dolní Zleb - pravý břeh

střed toku

levý břeh

Hřensko

Bílina

15.7.1985

Vaňov

Svádov - levý břeh

Dolní Zleb - pravý břeh

střed toku

levý břeh

Hřensko

17.6.1985

vaňov
Svádov - levý břeh

Dolní Zleb - levý břeh

Hřensko

Znečlátění stanovené plynovou chromatografli /wg.l"1/

chloroform

1,7
2,8

1,7

2,3

2,9

1,7
15,0

0,8

19,4

21,7

4,7
5,1
7,3

1O,5

7,6

9,7

9,O

1,2-dlchlor-
ethan

2,2
9,9

1,O

1,4

1.7

1,3

8,6

2,0

3,7

2,1
2,2

2,1

1,9

1,7
25,4

2.4
3,7

trichlor-
ethylen

0,3

3,8

O,8

1,2

1,0

1,2
20,5

0,5
3,1
0,5

0,5

0,9

0,6

l.O

1,9
1,1
0,8

tetrachlor-
ethylen

3,1
17,1
3,5

175,3

7,6

3,9

54,3

-

16,9

1,5

2,6

1.8

7,3

1.6

3.8

2.0

2,1

chlór-
benzén

1,0

2,O
-

-

-

-

0,5

-

3,3

0,5

0,6

-

2,0

0,1

0,1

0,1
0,1

8,9
35,6

7,0

18O,2

13,2

6,1

98,9

3,3

46,4

26,3
10,6

9,9

19,1

14,9

38,8

15,3
15,7

TchD
jako Cl

6,8
27,9

5,9
154,0

12,3

6,7

82,7

2,6

37,9

22,4

8,5
8,3

15,2

12,8

29,8

13,0

13,1

Sumáraí
stanovení
fotometr.
metodou

10

41

13

48

24
20

118

4

65

2B

12

11

18 .

16

43

21
13
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Velká rozmanitost chlorovaných organických látek /např.

průmyslově vyráběné polychlorbifenyly obsahují zhruba 100

chemických sloučenin/ prakticky znemožňuje jednoduché sta-

novení všech individuálních chlorovaných organických látek

přítomných v povrchových a odpadních vodách. Sumární stano-

vení organicky vázaného chloru poskytuje uspokojivé infor-

mace o celkovém znečištění toků či odpadních vod chlorova-

nými organickými látkami.

Při hodnocení analytických výsledků je třeba brát zře-

tel na to, že jde pouze o extrahovatelné organické chlorova-

né látky a nikoliv o veškeré chlorované organické látky.Su-

mární stanovení ChOL je operativní a lze je provádět v na-

šich vodohospodářských laboratořích vybavených běžným způ-

sobem a výsledky jsou vhodné pro zdravotně-technickou kon-

trolu odpadních a přírodních vod. Také v zahraničí /např.ve

Švýcarsku, NSR/ se uvádí přípustná koncentrace chloru váza-

ného organicky cil, c23.

Na základě výsledků resortního úkolu Z33 byly navrženy

nejvyšší přípustné koncentrace extrahovatelných chlorovaných

organických látek.

Pro povrchové vody určené k hromadnému zásobování pit-

nou vodou byl doporučen:

- celkový obsah extrahovatelných látek

vyjádřený jako Cl * 0,005 mg.l"1

- obsah těžce těkavých extrahovatelných chlorovaných

organických látek vyjádřený jako Cl 0,001 mg.l

Pro ostatní povrchové toky byl doporučen:

- celkový obsah extrahovatelných látek

vyjádřený jako Cl 0,02 mg.l"1

- obsah těžce těkavých extrahovatelných chlorovaných

organických látek vyjádřený jako Cl 0,005 mg.l"

Celkový obsah extrahovatelných chlorovaných organických

látek se stanoví v odebraném vzorku podle metodiky uvedené v

tomto příspěvku.
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Obsah těžce těkavých extrahovateIných chlorovaných or-

ganických látek se stanoví stejnou metodou,ale po provzduš-

nění vzorku vody proudem vzduchu.Intenzita a doba provzduš-

ňování je navržena jako:

Koxy • • • * - 3.0

kde K . a je celkový průměrný koeficient přestupu kys-

líku pro dané zařízení /aerace pomocí skle-

něné frity apod./ /den" /,

t - doba prevzdušňovaní /den/.

Celkový průměrný koeficient přestupu kyslíku se vypoč-

te podle rovnice:

A x o x y
Do

kde D , D Q je kyslíkový deficit při čase t a t"O za dané

teploty.-

Dále by měla platit podmínka, že

Q G /
 V L > 1 5

kde Q_ je rychlost proudu plynu /I.h /,

V_ - objem kapaliny /I/.
Li

Součin /K . a . t/ odpovídá v přírodních podmínkách

odvětrávání po dobu 2 dnů ve vodoteči s rychlostí vyšSí než

0,5 m.s , případně v mělké řece.

SOUHRN

Základním předpokladem pro kontrolu znečištění vody

chlorovanými látkami je vypracování vhodných analytických

metod o dostatečné citlivosti a přesnosti i pro laboratoře,

které nejsou vybaveny náročnou instrumentální technikou. U-
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vedená sumární metoda stanovující vyextrahované chlorované

látky po jejich rozkladu fotometrický jako chloridy umožní

zjistit kontaminaci povrchových, pitných i odpadních vod.

V případě vyšší koncentrace lze upřesnit identitu a kvanti-

tu jednotlivých chlorovaných látek pomocí plynové chromato-

grafie, případně ve spojení s hmotovou spektrometrií.
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DETERMINATION OF CHLORINATED ORGANIC

SUBSTANCES IN WATER

S u m m a r y

The basic prerequisite for the control of water conta-

mination by chlorinated matter is t::e development of sui-

table analytical methods of sufficient sensitivity and ac-

curacy even for laboratories that are not equipped with

sophisticated instrumentation. The presented comprehensive

method determining extracted chlorinated substances after

their decomposition photometrically as chlorides will make

it possible to find out surface-, drinking- and waste wa-

ter contamination. In case of a higher concentration,the i-

dentity and the quantity of the respective chlorinated sub-

stances can be specified by means of gas chromatography, or

in combination with mass spectrometry.

Ing. JOSEF ŠEDIVÝ
VUV Praha



Spektľofotometrické stanovení celkových
rozpuštěných aminocukrů ve vodách
J. Hejzlar - UKE ČSAV Č. Budějovice

Přítomnost rozpuštěných vázaných aminocukrů byla zjiš-

těna v mnoha typech vod, např. ve vodě jezer Clu, řek C2,3]

a údolních nádrží C 3D, v podzemní vodě C 4 D i v odtocích z

aktivace C 3D. Současné informace o přítomnosti aminocukrů ve

vodách byly získány buď při analýze aminokyselin £1,2,43 ne-

bo analýzou vyizolovaného vysokomolekulárního podílu roz-

puStěných organických látek C 3D. Avšak v případě analýz a-

minokyselin neodpovídaly podmínky hycLrolýzy optimu pro uvol-

nění aminocukrů, v druhém případě se jednalo o podíl amino-

cukrů vázaný v polymerech s molekulovými hmotnostmi nad 1OOO0.

Výsledky těchto analýz tedy pravděpodobně nevypovídají přes-

ně o celkových koncentracích aminocukrů. Speciální metody pro

skupinové stanovení ani pro stanovení jednotlivých aminocuk-

rů ve vodách dosud vypracovány nebyly. Cílem tohoto příspěv-

ku je pokusit se o navržení spektrofotometrické metody pro

stanovení celkových rozpuštěných aminocukrů v různých typech

vod.

Spektrofotometrických metod stanovení aminocukrů je po-

psáno velmi mnoho, ale .v zásadě všechny vycházejí ze dvou

principů. První způsob stanovení je založen na deaminaci a-

minocukrů kyselinou dusitou v kyselém prostředí, která vede

ke vzniku 2,5-anhydridů příslušných hexos s obrácenou kon-

figurací na C2. Anhydridy hexos potom dávají barevný produkt
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s indolem C53, případně pyrolem C63. Nevýhodou stanovení je

značná interference cukrů a aminokyselin.

Druhou skupinu tvoří stanovení odvozená z metody ELSO-

NA a MORGANA Lil. V této metodě jsou aminocukry nejprve a-

cetylovány v alkalickém prostředí a pak je s nimi provede-

na v kyselém prostředí reakce s p-dimethylaminobenzaldehy-

dem /p-DMAB/. Reakcí vzniká červený produkt, jehož struk-

tura dosud nebyla zjištěna. Tato metoda je mnohem specif ič-

tější pro aminocukry než předchozí způsob. Původní postup

C7D byl mnohokrát modifikován, např. za účelem zvýšení ci-

tlivosti C8,9,103, odstranění interference cukrů a amino-

kyselin C9,10,11D, případně za účelem stanovení různých a-

minocukrů vedle sebe C12,13 3.

Pro aplikaci na vzorky vod byla vybrána modifikace me-

tody ELSONA a MORGANA, kterou publikoval BARNES C103 a kte-

rá je velmi výhodná pro velkou citlivost a specifičnost. V

tomto postupu jsou aminocukry po acetylaci acetylacetonem

ze vzorků vyextrahovány do chloroformu a reakce s p-DMAB

probíhá odděleně od původního vzorku. Metoda byla navržena

pro stanovení aminocukrů v tkáních a tkáňových tekutinách

a neruší ji glukosa do koncentrace 1O g.l ani aminokyse-

liny do koncentrací 0,5 mmol.l jednotlivě.

EXPERIMENTÁLNÍ CAST

Materiály, chemikálie, vybavení

Vzorek huminových látek byl získán odběrem z rašeli-

niště u obce Mirochov, okres Jindřichův Hradec C143. Jako

vzorek ligninsulfonových kyselin byl použit preparát "Ma-

rasperse N", výrobce fy Marathon /Neenah, Wisconsin, USA/.

D-Mannosamin hydrochlorid byl získán od fy Sigma /St.Luis,

USA/, ostatní chemikálie byly tuzemské /Lachema k.p./.

Zábrusové zkumavky: 20 x 200 mm, NZ 14/23, se zátkou.

Vákuová rotační odparka: typ 350,výrobce Unipan,Polsko.

Spektrofotometr: Spekol 10, C.Zeiss Jena, NDR.
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Dávkovač DKS/U, max. objem 2 ml, výrobce Sklo Union k.p.

/pro dávkování chloroformu/.

Membránové filtry: Synpor S6, porozita 0,4 jjmr výrobce

VCHZ Sythesia n.p.

činidla

1. Kyselina chlorovodíková p.a., hustota 1,180 g.cro

2. Chloroform p.a.

3. Acetylacetonové činidlo: 1 ml acetylacetonu /pře-

destilovaný, b.v. 138-140 °C/ se rozpustí v 19 ml hydrogen-

uhličitan-uhličitanového pufru pH 9,8 ± 0,1 o složeníNaHC03

- 11,03 g.r1,Na2CO3 - 92,01 g.l"
1 a NaCl - 23,23 g.l"1. Hodnota

pH se po přidání acetylacetonu překontroluje a případně u-

praví. Činidlo se připravuje bezprostředně před použitím.

4. p-Dimethylaminobenzaldehydové činidlo: 2OOmgp-DMAB

se rozpustí ve směsi 96,5 ml ethanolu a 3,5 ml. konc. kyse-

liny chlorovodíkové, činidlo je možno skladovat v lahvi z

tmavého skla při 4 °C asi 14 dní.

5. Azid sodný: roztok 2 g.l" /pro potlačení rušivého

vlivu dusitanů/. Je stálý nejméně 1 měsíc při 4 °C v lahvi

z tmavého skla.

6. Korekční roztok: směs 96,5 rol ethanolu a 3,5ml konc.

kyseliny chlorovodíkové.

7. Standardní roztok: D-glukosair.in hydrochlorid o kon-

centraci 100. rag.l . Pro zjištění směrnice kalibrační přím-

ky se použijí koncentrace 0-5 mg.l . Je stálý nejméně 1 tý-

den při 4 °C.

Pracovní postup

1. Filtrace a příprava koncentrátu: Vzorky vod se nej-

prve zbaví suspendovaných látek filtrací přes filtry Synpor

S6. Podle obsahu aminocukru je v některých případech filtrát

nutno zkoncentrovat nebo zředit tak, aby koncentrace amino-

cukru byla ve vzorku braném k analýze nejméně 200 jig . 1~
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,-1/mez stanovitelnosti bez koncentrování je asi 50 pg.l / a

nejvýše 5 mg.l . Koncentrování se provádí na vakuové rotač-

ní odparce při 40 °C. Vzorky smí být zahuštěny pouze do ta-

kového stupně, kdy ještě nedochází k vypadávání anorganic-

kých solí z roztoku /obvykle maximálně lOx/.

2. Hydrolýza: Ke 2 ml vzorku v zábrusové zkumavce se

přidá 0,1 ml roztoku azidu sodného a krátce se zamíchá. Pak

se přidá 2,2 ml konc. kyseliny chlorovodíkové /koncentrace

kyseliny ve výsledné směsi je 6 mol.l" /, směs se zamíchá a

zkumavka se uzavře zátkou, která se pevně dotáhne.Vzorky se

hydrolyzují ve vroucí vodní lázni 2 h. Potom se kyselina

chlorovodíková odpaří dosucha při 6O °C na vakuové rotační

odparce, odparek se rozpustí v 1 ml destilované vody a opět

se odpaří dosucha.

3. Acetylace a vybarvení: Odparek se rozpustí ve 2,5 ml

destilované vody, přidá se 1 ml acetylacetonového činidla,

směs se zamíchá a v.uzavřené zkumavce se zahřívá ve vroucí

vodní lázni 20 minut. Po ochlazení se extrahují acetylované

aminocukry dvakrát 1 ml chloroformu. Po přidání chloroformu

se vždy směs intenzivně protřepává 20 s a asi po 1-5 minu-

tách, kdy dojde k oddělení vrstev se nasaje do pipety /nej-

lépe dělená pipeta o objemu 5 ml/ a chloroformová vrstva se

vpustí do 3 ml p-dimethylaminobenzaldehydového činidla.Vod-

ná vrstva se do p-dimethylaminobenzaldehydového činidla ne-

smí dostat, protože může způsobit zákal rušící spektrofoto-

metrii. Eventuálně je však možné ho odstranit centrifugací

při 400 g po dobu 5 minut.

4. Spektrofotometrle: Intenzita červeného zbarvení se

měří po 10 minutách od přidání extraktů do p-dimethylamino-

benzaldehydového činidla v 5«-cm kyvetě při 545 nm /absorban-

ce Ay/. Zbarvení je stálé nejméně 6 hodin. Celý postup je

nutno provést během jednoho dne. Přerušení postupu zejména

po provedení acetylace vede ke snížení intenzity zbarvení.
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5. Slepá stanovení: Paralelně s každou sérií stanovení
»e provádí stanovení s destilovanou vodou /absorbance A_/.U

S
/zorků reálných vod se zjistí rovněž absorbance A v stanove-
ní provedeného celým postupem, ale s korekčním roztokem mís-
to p-dimethylaminobenzaldehydového činidla.

6. Kalibrační přímka: Stanoví se pro D-glukosamin hy-
drochlorid v rozsahu koncentrací 0-5 mg.l" celým postupem
/včetně hydrolýzy/. Vypočte se směrnice k kalibrační přímky
c s k.A, kde A je absorbance a c koncentrace v ^ g l "

7. Výpočet: Koncentrace celkových rozpuštěných amino-
cukrů c se vypočte podle vzorce:

"v ~ **c ~* "v —i
c = 0,749 . k — - /jig.l /,

kde faktor 0,749 je koeficient přepočtu mezi D-glukosaminem
hydrochloridem /molekulová hmotnost 216,6/ a D-glukosaminem
vázaným glykosidickými vazbami v polysacharidech /molekulo-
vá hmotnost 162,1/,

Ay je absorbance vzorku,
A_ je absorbance stanovení s destilovanou vodou
A K je absorbance vzorku s korekčním roztokem a
x je stupeň koncentrování vzorku.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Postup analýzy, tak jak je uveden v experimentální čás-
ti, je výsledkem optimalizace jednotlivých dílčích kroků.

Hydrolýza

Pro uvolnění aminocukrů z rozpuštěných organických lá-
tek ve vzorcích vod byla zjištěna jako nejvhodnější hydrolý-
za kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol.l při 100
°C 2 h. Typický průběh hydrolýzy kyselinou chlorovodíkovou o
koncentracích 3 mol.l" a 6 mol.l"" je uveden na obr. 1 pro
vzorek vltavské vody.
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Obr. 1 Průběh uvolňování aminocukrů během hydrolýzy vzorku
říční vody /Vltava, České Budějovice. 7.10.1985/.
Podmínky hydrolýzy: 1 - HCl 6 mol.1-1, 100 °C; 2 - HC1
3 mol.I"1, 100 °C.

Degradace jednotlivých aminocukrů během dvouhodinového
zahřívání v kyselině chlorovodíkové o koncentrací 6 mol.l
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následující:

D-glukosamin hydrochlorid - 9,2 %

D-galaktosamin hydrochlorid - 8,2 %

D-mannosamin hydrochlorid - 31,4 %

Zjištěné hodnoty rychlosti degradace aminocukrů a pod-

mínky optima hydrolýzy se dobře shodují s literárními údaji

cis:.

Acetylace a vybarvení

Vliv koncentrace acetylacetonu v acetylacetonovém či-

nidle na intenzitu zbarvení při stanovení D-glukosaminu je

na obr. 2. Maximální intenzita zbarvení byla zjištěna pro

koncentraci acetylacetonu v činidle 5 % /v/v/.

Byla ověřována také účinnost extrakce acetylovaných a-

minocukrů chloroformem. Dvěma extrakcemi přecházejí praktic-

ky kvantitativně /nejméně 99 %/ do chloroformu.

Kalibrační grafy pro D-glukosamin hydrochlorid, D-ga-

laktosamin hydrochlorid a D-mannosamin hydrochlorid jsou na

obr. 3. Spektra všech tří aminocukrů vykazují shodně maxi-

mum při 545 nm. Intenzity zbarvení jednotlivých aminocukrů

vzhledem k D-glukosaminu byly pro D-galaktosamin 91 % a pro

D-mannosamin 82 % při vynechání hydrolýzy, s hydrolýzou by-

ly tyto intenzity pro D-galaktosamin 92 % a pro D-mannosamin

60 %. Intenzity zbarvení které dávají D-galaktosamin a D-

-roannosamin bez hydrolýzy jsou v dobré shodě s údaji, které

uvádí CRUMPTON C83 pro stanovení aminocukrů s acetylaceto-

nem a p-DMAB bez extrakce. Naproti tomu BARNES C10D uvádí

pro metodu, ze které je tato metoda odvozena, intenzitu

zbarvení poskytovanou D-galaktosaminem vzhledem k intenzitě

poskytované D-glukosaminem jako 156 %. Vysvetlení pro tento

značný rozdíl zatím nebylo nalezeno.

Rušivé vlivy

Barnes ověřil, že neruší glukosa v koncentraci 10 g.l
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AcettflQceton %

Obr. 2 Vliv koncentrace acetylacetonuvacétylacetonovém či-
nidle na intenzitu zbarvení při stanovení D-glukosa-
minu.
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2 3
Koncentrace

Obr. 3 Kalibrační grafy: 1 - D-glukosamin hydrochlorid, 2 -
D-galaktosamin hydrochlorid, 3 - D-mannosamin hydro-
chlorid. Spekol 10, vlnová délka 545 nm, kyveta 5 cm.
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a aminokyseliny ve směsi v koncentracích 0,5 mol.1 .Vzhle-

dem k použití této metody pro analýzy vod byl zjištován vliv

běžných anorganických a organických součástí vod.

Stanovení neruší ionty Na +

# K
+, Cl~, Br~, S0^~, P0^~,

— • —1 2+ 2 +
NO, do koncentrací nejméně 10 g.l , ionty Ca , Mg , N.

-1do koncentrací nejméně 0,5 g.l

Ionty Fe a Fe neruší do koncentrace 1 mg.l , ve

vyšších koncentracích snižují intenzitu zbarvení a je nut-

no je odstranit; např. prokapáním vzorku kolonkou se silně

kyselým katexem v sodíkovém cyklu.

Ionty NH4 dávají uvedeným postupem oranžové zbarvení

s maximem intenzity při 520 nm, avšak intenzita zbarvení je

malá a lze ji zanedbat do koncentrace NH. asi 50 mg.l"

/představuje při 545 nm přírůstek absorbance 0,005/.

Dusitany silně ruší stanovení a jejich vliv je v po-

stupu eliminován do koncentrace 20 mg.l' přídavkem azidu

sodného. Mechanismus rušení je pravděpodobně ten,že z nich

po okyselení vzniká kyselina dusitá, která aminocukry dea-

minuje. K tomuto jevu dochází i při velmi nízkých koncen-

tracích dusitanů. Snížení výtěžku aminocukrů bylo pozoro-

váno i u vzorků povrchových vod, ve kterých se dusitany vy-

skytovaly pouze v koncentracích několika desítekjig.l ,po-

kud byl přídavek azidu opomenut nebo byl proveden až po o-

kyselení.

Huminové látky z rašeliniště u Mirochova stanovení ne-

rušily do koncentrace 250 mg.l" , při vyšších koncentracích

nebylo rušeno zbarvení, ale při extrakci nebylo možno se-

parovat chloroformovou vrstvu od vodné fáze.

Llgninsulfonové kyseliny podobně jako huminové látky

neruší zbarvení, ale v koncentracích nad 50 mg.l znemož-

ňují extrakci.

Tanin a fenol neruší v koncentracích nejméně 100 mg.

.r1.
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Reprodukovatelnost a mez stanovitelnosti

Reprodukovatelnost stanovení byla zjištována pro stan-

dard D-glukosamin hydrochlorid a pro různé vzorky vod. Vý-

sledky jsou shrnuty v tab. 1. U nekoncentrovaných vzorků je

průiTěr vypočtený ze směrodatných odchylek 23 ;ug.l~ , u vzor-

ků koncentrovaných 5 x 5 ;ig.l . Mez stanovitelnosti, která

se rovná při 97,7 %-ní pravděpodobnosti hodnotě dvojnásobku

směrodatné odchylky C163, je tedy pro nekončentrované vzor-

ky asi 50 jug.l , pro vzorky koncentrované 5 x 10 jig.l" , a

pro vzorky koncentrované 10 x 5 >ug.l

U různých vzorků reálných vod bylo toto stanovení tes-

továno metodou přídavku vnitřního standardu. Výsledky jsou

shrnuty v tab. 2 a je z nich vidět, že ve všech případech by-

ly výtěžky vnitřního standardu velmi dobré.

Tabulka 1

Reprodukovatelnost stanovení aminocukrů. Uvedené hodnoty jsou
průměry /x/, směrodatné odchylky /s/ a relativní směrodatné
odchylky /s / ze sedmi paralelních stanovení.

Vzorek

D-glukosamin hydrochlorid
2000 jug.l"1

Vltava, české Budějovice,
18.12.1985

Jezerní slat,okr.Prachatice,
25.12.1985

Údolní nádrž Římov, výtok,
18.12.1985

Vodovodní voda,české Budějo-
vice, 19.12.1985

Údolní nádrž Slapy,Nebřich,
8.1.1986

Stupeň
zahuštění

lx

lx

5x

5x

5x

í í s
jug. ľ 1

1993+36

387+14

138+20

133+6

52+4

331+5

Sr
%

1,8

3,6

14,8

4,3

8,5

1,6



Testování metody stanovení aminocukrů pomocí přídavku vnitřního standardu

Tabulka 2 o
00

Vzorek

Údolní nádrž Římov, výtok,
18.12.1985

Odolní nádrž Slapy, Nebřich,
8.1.1986

Rybník Velký Farský, Bělice,
okr.Benešov, 8.1.1986

Říčka Černá, Ličov,
26.2.1986

Řeka Malše, Káplice,
26.2.1986

Řeka Malše, pod Kaplicí,
26.2.1986

Odolní nádrž Římov, výtok,
26.2.1986

Odolní nádrž Římov, hladina,
26.2.1986

Aminocukry

jag.i"1

139 132 125

325 327 338

127 134 134

34

54

59

92

71

Přídavek

.ug.i"1

149

160

160

138

138

138

138

138

Aminocukry
+ přídavek

jug.l"1

290 282 281

468 477 480

298 304 300

177

192

197

230

204

Výtěžek
%

101,1

90,6

106,3

102,9

100,0

100,0

100,0

97,6
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Vzorky vod

Jako všechna skupinová stanovení, ani toto nedává zce-

la dokonalý obraz o celkových koncentracích všech aminocuk-

rů ve vzorcích reálných vod. Hlavní důvody jsou tyto:

1. Kalibrace se provádí na standard D-glukosamin. Glu-

kosamin sice obvykle bývá přítomen v největším množství,ale

vzorky vod mohou kromě něj obsahovat ještě celou řadu dal-

ších aminocukrů, které dávají poněkud odlišnou intenzitu

zbarvení, např. zejména galaktosamin, kyselinu galaktosami-

nuronovou a fukosamin C 3D.

2. Při hydrolýze dochází k částečnému rozkladu amino-

cukrů. V postupu je korekce na rozklad provedena na stan-

dard D-glukosamin, avšak jiné aminocukry se mohou chovat od-

lišně /viz oddíl "Hydrolýza"/. Kalibrace na D-glukosamin je

ovšem opodstatněná vzhledem k jeho komerční dostupnosti a

vzhledem k tomu, že ve většině vzorků zřejmě převážuje.Např.

v různých vzorcích polymerů izolovaných z odtoků z aktivace

a z povrchových vod se glukosamin podílel na celkovém obsa-

hu aminocukrů 20-58 %, kdežto galaktosamin 9-47 %, kyselina

galaktosaminuronová 2-28 % a fuktosamin 0-14 % C 3D.

Výskyt aminocukrů ve vodách

Je třeba zdůraznit, že aminocukry se v povrchových vo-

dách mikrobiálně oživených vyskytují prakticky jen vázané.

V některých vzorcích byly stanovovány také aminocukry bez hy-

drolýzy, tedy volné aminocukry. V žádném vzorku nepřesáhla

koncentrace volných aminocukrů 3 % z hodnoty koncentrace cel-

kových aminocukrů. Volné aminocukry jsou vodními mikroorga-

nismy velmi snadno asimilovány a podobně jako volné cukry a

volné aminokyseliny :1,2D se v povrchových vodách nevyšte^-

tují v koncentracích vyšších než v jednotkách ,ug.l~ , což

jsou ovšem koncentrace na mezi stanovitelnosti této metody.

Celkové rozpuštěné aminocukry byly stanovovány v růz-

ných typech vod. Byly analyzovány čisté i znečištěné povr-
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chove vody, odtoky z aktivace, splachy z půdy a pod. Zjištěné

koncentrace aminocukrů se pohybovaly od desítek jug.l v nezne-

čištěných vodách až po jednotky, případně desítky mg.l" v odto-

cích z aktivace. Podíl aminocukrů v rozpuštěných organických lát-

kách /jako podíl z ChSK-Cr/ se pohyboval od 0,5 až 1,0 % v čistých

povrchových vodách až do 1,5-3,5% v odtocích z aktivace.

Předběžné výsledky naznačují, že přítomnost aminocukrS

v povrchových vodách je universální a že jejich koncentrace

může indikovat intenzitu mikrobiálních procesů, které v da-

né vodě v minulosti probíhaly. V některých případech však

mikrobiální buňky nemusí být jediným zdrojem aminocukrů ve

vodách. Aminocukry jsou obsaženy v některých řasách /např.

sinice/ cm, c 173 a rovněž jsou přítomny v živočišných tká-

ních. Otázkou je, který zdroj aminocukrů bude v povrchových

vodách převažovat.

Hlubší pohled do této problematiky by mohla vnést ana-

lýza jednotlivých aminocukrů. Některé aminocukry by totiž

mohly sloužit jako přímé indikátory přítomnosti polymerů bak-

teriálního původu; např. kyselina galaktosaminuronová byla

zjištěna zatím pouze v polysacharidech buněčných stěn něk-

terých bakterií C17D. Cílem dalšího výzkumu by tedy mělo být

vypracování rychlé metody pro stanovení jednotlivých amino-

cukrů ve vodách.

SOUHRN

V práci je popsána spektrofotometrická metoda pro sta-

novení celkových rozpuštěných aminocukrů ve vodách. Stano-

vení se provádí po hydrolýze vázaných aminocukrů kyselinou

chlorovodíkovou modifikovanou metodou podle Elsona a Morga-

na s acetylacetonem a p-dimethylaminobenzaldehydem. Pro od-

stranění rušivých vlivů ostatních organických a anorganic-

kých součástí vod jsou aminocukry po acetylaci acetylaceto-

nem ze vzorků vyextrahovány do chloroformu. Mez stanovitel-

nostl metody je po desetinásobném zkoncentrování vzorků asi

5 ;ig.l D-glukosaminu.
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Koncentrace aminocukrů stanovené v různých vzorcích po-

vrchových a vyčištěných odpadních vod se pohybovaly od de-

sítek jug.l do desítek mg.l .
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A SPECTROPHCTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF

TOTAL DISSOLVED AMINO SUGARS IN WATER

S u m m a r y

A spectrophotometric method for the determination of to-

tal dissolved amino sugars in water is described. After acid

hydrolysis, amino sugars are determined by a modification of

the Elson-Morgan method using acetylacetone and p-dimethyl-

aminobenzaldehyde. Interference of most organic and inorga-

nic substances in fresh and waste waters is avoided by ex-

traction of acetylated amino sugars into chloroform after

treatment with acetylacetone. Minimum detection limit of the

method is about 5 jug.l of D-glucosamine.

The concentrations of amino sugars determined in vari-

ous fresh and waste waters ranged from tens of jug.l~ to

tens of mg.l" .

Ing. JOSEF HEJZLAR, CSc.
Ostav krajinné ekologie ČSAV, Cěské Budějovice



Vliv mikrobiáíni činnosti na kvalitatívni složeni
ropných kontaminantu
V. Valenta, J. Stupka, L. Dubcová — SG. n. p. Praha

ÚVOD

Otázky znečišťování životního prostředí jsou v posled-

ních letech stále aktuálnější. Problém ochrany životního

prostředí je v podmínkách intenzivního rozvoje společnosti

nepochybně prvořadou záležitostí.Vzájemné vazby mezi život-

ním proBtředím a lidskou činností jsou velmi složité a mnoh-

dy i těžko předvídatelné. Proto je uvážlivost a přístup k o-

tázkám ochrany a tvorby životního prostředí více než nutnos-

tí.

K nejzávažnějším znečišťovatelům životního prostředí

patří petrochemický průmysl a průmysl zpracování ropy jed-

nak díky velkým objemům zpracovávaných surovin a produktů

a jejich široké distribuci, a jednak díky značué perzisten-

ci a organoleptickým vlastnostem ropných polutantů.

Aktuální potřeba analytického sledování stopových kon-

centrací organických látek ve vodách je mimořádně kompliko-

vaný problém. Je to dáno už tím, že db úVahy přichází něko-

lik tisíc chemických individuí jako možných kontaminantu,kte-

ré tvoří ve vodném prostředí pravé i nepravé roztoky a navíc

mohou být adsorbovány na povrchu dispergované minerální fá-

ze. Ve vzorku také musíme předpokládat přítomnost řady orga-

nických látek přírodního původu a také mikrobiální oživení
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působící svýr metabolismem neustálé změny ve složení vzorku,
a to 1 po odběru vzorku.

Zo BELL í 1] udává, že prakticky •všechny druhy uhlovodí-

kových skupin jsou při vhodných podmínkách mikrobiálně od-

bouratelné. Pro komplexní oxidaci 1 mg uhlovodíku na CO. a

H O je nutná přítomnost 3-4 mg volného nebo rozpuštěného

kyslíku. Mikrobiální odbourávání probíhá v rozmezí teplot

0-70 °C. Toto je velmi důležité z hlediska kontaminovaných

spodních vod, jejichž teplota je průměrně 6 °C a které mají

možnost odbourat ropné kontaminanty.

Pro zpřesnění informace o zdroji ropného znečištění na

základě analýzy kontaminovaných vodných vzorků je účelné

zhodnotit případné Kvantitativní a kvalitativní změny ve slo-

žení vzorku, které probíhají v důsledku mikrobiálního odbou-

rávání v době od odběru vzorku do jeho analytického zpraco-

vání. Tyto změny složení byly sledovány řadou modelových po-

kusů za podmínek, které se blížily podmínkám práce s reálný-

mi vzorky v chemické laboratoři n.p. Stavební geologie Pra-

ha.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÍST

Do vltavské vody s přirozeným mikrobiálním oživením by-

ly vneseny methanolické roztoky ropného kontaminantu o zná-

mé koncentraci. Vltavská voda byla odebrána v únoru 1986

nad přítokem Botiče v době' ustáleného mrazivého počasí. Do

přípravy modelových pokusů byla voda uložena v laboratoři

tři dny při teplotě 23 °C. Ropné uhlovodíky ve vltavské vo-

dě nebyly při slepém pokusu nalezeny. Za představitele rop-

ných kontaminantu byly zvoleny: automobilový benzín BA-90 o

koncentraci 280 jig.l , letecký petrolej PL-6 o koncentraci

300.ug.l~1, motorová nafta NM-30 o koncentraci 26O,ug.l a

směs /l+l+l/ výše uvedených pohonných hmot o koncentracích

290 ̂ ng.l"1 a 28 jig.l"1. K potlačení mikrobiální činnosti v
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Paralelních pokusech byl použít chlorid rtutnatý v koncen-

traci 1 g.l modelového pokusu.

V podmínkách n.p. SG Praha jsou používány pro odběr

a uchování vodných vzorků kontaminovaných ropnými produkty

0,5-2 1 celoskleněné láhve se skleněným zábrusovým uzávěrem,

nebo 0,1-1 1 skleněné láhve s pryžovou zátkou, tzv.sérovky,

které jsou součástí vzorkovacího zařízení pro odběr vodných

vzorků z vrtů. Pryžová zátka je podložena teflonovou folií

a upevněna šroubovacím uzávěrem. Pro přípravu modelových po-

kusů byly použity 0,5 1 celoskleněné vzorkovnice a 0,2 1 sé-

rovky. Byl sledován vliv teploty 7 °C a 23 °C, přídavek

HgCl_ /konc. 1 g.l" / a NaNO. /konc. 70 mg.l / a druh vzor-

kovnice.

Ve zvolených časových intervalech byly vzorkovnice s

modelovým roztokem zpracovány stripovaním v uzavřené smyčce

na zařízení, které bylo navrženo a zhotoveno v chemické la-

boratoři n.p. SG Praha C23. Zachycené organické látky byly

z mikrofiltru s aktivním uhlím extrahovány třemi zhruba 5

Ail podíly sírouhlíku.

Veškerá měření byla prováděna na přístroji plynový

chroraatograf-hmotnostní spektrometr HP 5985A. Plynová chro-

matografie byla prováděna na křemenných kapilárních kolo-

nách délky 25 a 50 m o vnitřním průměru O,31 mm se stacio-

nární fází SE-54 při programované teplotě 30-250 °C. Hmot-

nostní spektra byla snímána v režimu elektronové ionizace

při 70 eV.

Bylo vyhodnoceno kvantitativní složení v závislosti na

době od přípravy modelového pokusu do jeho analytického

zpracování. Pro určení kvalitativních změn ve složení uhlo-

vodíkové směsi byla využita vypracovaná metoda skupinové a-

nalýzy C33, C4D, která udává zastoupení osmi charakteristic-

kých skupin uhlovodíků v hmotnostních procentech.



316

VÝSLEDKOVÍ ČÄST

Výsledky modelových pokusů pro sledování mikrobiálním

odbourávání uhlovodíků jsou uvedeny na obr. 1-10.Na obr.1-6

je zobrazen úbytek celkové koncentrace ropných uhlovodíků

pro běžné pohonné hmoty v závislosti na době od přípravy mo-

delového vzorku do jeho analytického zpracování, na obr. 7-

-10 je vyjádřen podíl jednotlivých uhlovodíkových skupin na

celkovém úbytku ropných látek /pro zjednodušení byly sledo-

vány následující Čtyři skupiny: alkány,monocyklány+dicyklá-

ny, alkylbenzeny+alkylnaftaleny, zbylé skupiny/. Horní zá-

vislosti na obr. 7-10 představují podíl jednotlivých skupin

na celkovém snížení obsahu ropných látek s potlačením mikro-

biálního odbourávání uhlovodíků /přídavek HgCl2/, käežto

spodní závislosti představují podíl jednotlivých skupin na

celkovém snížení obsahu ropných uhlovodíků jak odparem, tak

mikrobiální činností.

Z grafické části práce vyplývají následující závěry:

a. v době od odběru vzorku do jeho analytického zpracování

dochází k podstatnému snížení obsahu ropných uhlovodíků

mikrobiální činností i odparem.

Podle obr. 1-3 poklesl obsah ropných látek za 24 hodin v

tzv. sérovkách uložených při laboratorní teplotě na 65 %

pro automobilový benzín, 40 % pro letecký petrolej a 30%

pro motorovou naftu. Přitom podle dlouhodobého sledování

je časové období mezi odběrem vzorku a jeho dodáním do

laboratoře ke zpracování v n.p. SG Praha následující:

zhruba 10 % vzorků bylo dodáno do 16 hodin od odběru,

60 % vzorků v časovém rozmezí 16 až 48 hodin, 20 % za 2

až 4 dny a zbytek tj. asi 10 % bylo dodáno za dobu delší

než 4 dny. - -

b. skleněné vzorkovnice tzv. sérovky s pryžovou zátkou pod-

loženou teflonovou fólií mají výrazně horší těsnící
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schopnost ve srovnání se standardní celoskleněnou vzor-

kovnici se sklenenou zátkou a zábrusetn /viz křivky č. 1

a 2 na obr. 2, křivky č. 1 a 2 na obr. 3 a křivky č. 3

na obr. 4 a 5/.

Při použití celoskleněných vzorkovníc poklesl celkový

obsah ropných uhlovodíků při 23 °C za 24 hodin na 70 %

pro letecký petrolej a na 60 % pro motorovou naftu.

c. mikrobiální odbourávání ropných uhlovodíků probíhá i

při snížené teplotě /7 °C/ v analyticky nezanedbatelné

míře /viz křivky č. 2 a 3 na obr. A/.

d. mikrobiální činností dochází ke změně skupinového slože-

ní uhlovodíkové směsi v důsledku rozdílné rychlosti od-

bourávání jednotlivých uhlovodíkových skupin, pro daný

typ mikrobiálního oživení klesá rychlost odbourávání u-

hlovodíků v tomto pořadí: n-alkány, alkylbenzeny, izoal-

kány a částečně cykloalkány /viz obr. 7-10/.

Z uvedených závěrů vyplývá, jak podstatnou roli hraje

odběr vzorku, včapnost doručení do laboratoře a jeho brzké

analytické zpracování. Při odběru by tedy bylo vhodné zamě-

řit se na maximální potlačení všech negativních vlivů tj.po-

užít celoskleněnou vzorkovnici se zábrusem a skleněnou zát-

kou, přídavkám HgCl- potlačit mikrobiální odbourávání uhlo-

vodíků, převoz vzorků do laboratoře urychlit a k transportu

používat chladících boxů. .
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QUALITY OF CRUDE OIL POLLUTANTS INFLUENCED

BY MICROBIAL ACTIVITY

S u m m a r y

This paper deals with determination and characterisa-

tion of crude oil products polluting water environment.

Problems connected with contaminated samples concentration

treatment, analyses and evaluation are discussed in this

paper. Samples of water polluted by crude oil hydrocarbons

are stripped in a closed loop a.nd analysed by capillary

gas chromatography together with mass spectrometry. The

changes in sample composition caused by microbial activity

in connection with time lag between sampling and its sub-

sequent processing were also studied.

RNDr. VfTfiZSLAV VALENTA - Ing. JAN STUPKA - LUDMILA DUBCOVÄ
Stavební geologie n.p. Praha



Identifikace olejů plynovou chromatografii
B. Uchytil, J. MOnich- VÚV Praha

V posledních třech desetiletích vyrostl současně s roz-

vojem průmyslu i stupeň znečištění životního prostředí. Nej-

rozšířenější skupinou látek, která představují nejčastější

vážná ohrožení podzemních vod a povrchových toků,jsou uhlo-

vodíkové směsi - ropné látky.

Viník, který způsobil znečištění povrchových či pod-

zemních vod ropnými látkami většinou není znám. Pracovníci

vodohospodářských laboratoří jsou pak postaveni před úkol

jej identifikovat pomocí chemických analýz.

Jedním z nejdůležitějších úkolů při této Identifikaci

je určení druhu oleje či jiného ropného výrobku. K tomuto

účelu se používají nejčastěji analytické metody fyzikální

/hustota C13, C23, viskosita C33, destilační rozmezí C43 atd/,

chemické /elementární analýza C53, C63, anilinový bod C73,

jódové číslo C83, atd./ a fyzikálně chemické /chromatogra-

fické metody, spektrální metody/ C13.

Spektrální metody mají při identifikaci olejů omezenou

použitelnost vzhledem k tomu, že dokáží pouze v omezené mí-

ře rozlišovat a analyzovat složky směsí. U tak komplikova-

ných směsí, jakými jsou ropné produkty, mohou spektrální me-

tody poskytnout pouze celkový zjednodušený údaj, jako např.

obsah monoaromátŮ, obsah pol y ar ornátů ap. Nemohou však poskyt-

nout ani takový základní údaj, zda je ropný produkt samo-
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statná frakce nebo směs několika destilačních frakcí ropy.

Tuto skutečnost může pomoci řešit destilace vzorku,

kterého však. je málokdy k disposici dostatečné množství /by-

lo by nutné mít nejméně 10 g vzorku, aby bylo možné zhoto-

vit zjednodušenou destilační křivku/.

Při analýze a charakterizaci ropných produktu se pro-

to s výhodou používá tzv. simulovaná destilace C93 plynovou

chromatografií, kdy při chromatograflcké analýze dochází na

nepolární fázi k separaci vzorku podle bodu varu jednotli-

vých složek. Výhody této metody jsou zcela zřejmé,stačí vel-

mi malé množství vzorku a rychlost stanovení je mnohem vyš-

ší. Navíc chromatografle může proti destilaci poskytnout

některé další údaje, jako např. zda jde o směs komplikova-

nou nebo relativně čistou, zda jsou ve směsi přítomny homo-

logy atd. Simulovaná destilace poskytuje shodné výsledky ve

srovnání s destilací C103, n113.

Ve vodohospodářské praxi však byla dosud plynová chro-

ma tograf ie omezována pouze na frakce ropy s nízkým bodem va-

ru. Běžně byla používána pro analýzy benzinů až po lehký

topný olej.

V souvislosti s řešením havárie u nádraží ČSD v Liber-

ci, kdy z kanalizace byl získán téměř čistý olej se pro i-

dentifikaci těžkých olejů použila metoda plynové chromato-

grafie.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Byl použit plynový chromatograf Chrom 5 s plamenoioni-

začním detektorem a zapisovačem z Laboratorních přístrojů

Praha.

Teplotní program: ^ - 80 °C/4 min., dT/dt a 10 °C/min.,

T 2 s 350 °C/6min.

Teplota nástřikové komůrky: 350 °C, teplota detektoru 350°C.

Průtoky plynů: žárovkový dusík 125 ml/min., elektrolytický

vodík 43 ml/min., vzduch 450 ml/min.
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Citlivost zesilovače: 1/1024, posun registračního papíru 6

mm/min.

Kolona: nerezová, rozměry 0 3 x 600 mm naplněná Inerton Su-

per nosičem smočeným 1 % OV 101.

Poznámka: experimentální výsledky prokázaly nutnost použí-

vání kovových kolon, u kterých je možné použít kovové těs-

nění. Při použití skleněných kolon a těsnění ze silikonové

pryže docházelo k velkému úletu nečistot z těsnění, který

se rušivě projevoval při analýze.

DISKUSE A VÝSLEDKY

Aby bylo možné analyzovat na náplňové koloně v plyno-

vé chromatografii i těžké oleje, je nutné dodržet tyto zá-

sady:

1. Používá se stacionární fáze s vysokou teplotní stabili-

tou. V našem případě se použila nepolární silikonová fá-

ze OV-101, která má teplotní stabilitu do 350 °C a dělí

analyzované směsi podle bodu varu.

2. Používá se nízké smočení nosiče stacionární fází,aby ne-

docházelo k vysokým retenčím analyzovaných látek.

3. Používá se velmi krátká kolona.

4. při chromatograf ii i>e používá velmi vysoký průtok nos-

ného plynu kolonou, aby retence vysokovroucích látek by-

la opět co nejnižší.

Dodržení zásad uvedených v bodě 2 až 4 má za následek

nerozdělení komplikovaných směsí na čisté složky.Záznam po

chroma togra f ické analýze má tvar jakési "boule", "kopce" ,

atd., viz např. obr. 1 a 2.

Pro celkové posouzení je tento záznam výhodnější než

např. záznam z kapilární kolony, kde v přemíře píku různě

vysokých a většinou různě přesahujících svou intensitou roz-

sah registračního papíru je velmi obtížné se orientovat.
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Obr. 1 Chromatogram motorového oleje M6 AD

Další chromatogramy, přestože nedochází k separaci jed-

notlivých složek, ukazují dostatečné rozdíly pro rozlišení

různých druhů minerálních olejů.

Z obrázků lze pozorovat, že např. vypírací olej /obr.3/

je zředěný naftou nebo lehčí ropnou frakcí pro snížení vis-

kosity a zvýšení rozpouštěcí schopnosti. Olej OTH naopak vy-

padá jako směs dvou frakcí. Za daných podmínek lze též chro-

ma tografovát i olej pro olejové vývěvy RV-2 /obr. 4/. Ze zá-
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Obr. 2 Chromatogram trvanlivého oleje OT-H2

známu je v souladu s ú" da j i výrobce moiné konstatovat, že R-2

je běžný druh oleje, u kterého je velmi přísně dbáno na do-

držení úzkého destilacního rozmezí pro eliminaci lehkých u-

hlovodíků zvyšujících tensi par.

Převodový olej PP-8O vykazuje chromatogram zcela odliš-

ní od ostatních olejů /obr. 5/.
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Obr. 3 Chroma togram vypíracího oleje

Přestože použitá kolona je velmi krátká, dochází na ní

k dokonalé separaci homologlcké řady parafinů, jak je možné

dokumentovat na. chromatogramu parafinu /obr. 6/ a není nutné

pro takové rozlifiení používat kapilární kolony, jak je v

prospektech různých firem uváděno.

Vyhodnocení chromatogramu parafinu doplněno stanovením

retenčních časů nižších parafinických standardů umožnilo se-

strojení grafické závislosti mezi log retenčního času a pře-

vrácenou hodnotou bodu varu, která je za daných experimen-
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Obr. 4 Chromatogram vývěvového oleje R2

tálních podmínek /teplotní gradient až po 4 minutách/ line-

ární od uhlovodíku C 1 6H 3 2 /obr. 7/.
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Obr. 5 Chromatogram převodového oleje PP-8O

Získané výsledky umožnily stanovit u celé řady olejů

destilační rozmezí jako indikátor druhu. Vyhodnocení počát-

ku destilačního rozmezí různých olejů ukázalo,že je výhod-

né oleje rozdělit do čtyř skupin s intervalem počátku de-

stilace 140-170 °C/2 kPa, 171-200 °C/2 kPa, 201-230 °C/2kPa

a 231-260 °C/2 kPa /15 torr/, /tab. I/.

V daném případě tab. 1 umožnila zařadit analyzovaný o-

lej do čtvrté skupiny a zúžit tak rozsah možných olejů na
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Obr. 6 Chromatogram parafinu

úzkou skupinu, ve které se výrazněji projevily diference v

UV spektrech.

Ačkoliv za uvedených experimentálních podmínek analý-

za neznámého oleje plynovou chromatografií velmi pomohla,

je nutné ji posuzovat opatrně a nežádat více informací,než

kolik může skutečně poskytnout.
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Obr. 7 Graf závislosti log retenčního času proti reciproké
hodnotě bodu varu parafinů /°c/ při tlaku 2 kPa /15
torr/ /horní přímka/ a při atmosférickém tlaku/spod-
ní křivka/. Číselné indexy u jednotlivých bodů ozna-
čují počet uhlíkových atomů v příslušném parafinu.

Především je nutné si uvědomit, že není možné jednou

pro vždy používat pro identifikaci oleje záznam z plynové

chromatografie jako fingerprint. Běžně se ropné výrobky mí-

chají z nřkolika frakcí, takže záleží jen na jejich poměru

jak se změní tvar UV spektra a chromatogramu. Ke změnám v
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Destilační rozmezí analyzovaných olejů
Tabulka 1

Název

1. Skupina olejů s počátkem

Olej transformátorový

Olej trvanlivý hydraulický

Olej nízkotuhnoucí

Olej tlumičoví

Olej trvanlivý

Olej automobilový převodový

Olej trvanlivý pro hydrody-
namické převodovky /HYDYN/

2. Skupina olejů s počátkem

Olej trvanlivý

Olej vývěvový

Parafin

3. Skupina olejů s počátkem

Olej automobilový převodový

Olej automobilový motorový
-

4. Skupina olejů s počátkem

Triumph

Olej automobilový převodový

Olej automobilový motorový

Olej automobilový motorový

Olej pro naftové motory

Letecký olej Shell

Olej automobilový motorpvý
-

Lukooil

Označení

destilace
-

OHLP

ON-2

-

OT-H2

PP-80

OT HP3

destilace

OT-H4

R2

-

destilace

PH-12

M3 AD

OHSP

destilace
-

PP-7
M6A

M4A

M6 ADS2
-

M6 AD

R 874

MF

Destilační rozmezí

/°C/ při tlaku 2 kPa

14O-17O °C/2 kPa

140 - 274

147 - 340

147 - 332

147 - 298

156 - 402

156 - 388

157 - 397

171-2OO °C/2 kPa

172 - 391

176 - 298

185 - 355

201-230 °C/2 kPa

205 - 418

208 - 357

228 - 392

231-260 °C/2 kPa

232 - 382

236 - 352

238 - 368

240 - 383

245 - 452

252 - 410

253 - 398

258 - 450
•

Pozn.s * eluovány pouze stopy nečistot, olej jako takový

neprošel kolonou/vhodný pro plynovou chromát./.
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chromatogramu dochází též rozkladem jednotlivých látek ve

vodném prostředí nebo způsobem úpravy vzorku k analýze L123,

či používáním ropy z jiného naleziště.

Podrobnějším studiem chromatogramu uvedených v práci

HOFMANNA a BERNÄTOVÉ C123 je možné ukázat, že jak dobou stá-

ní roztoku benzinu ve vodě, tak způsobem zpracování se znač-

ně měnil vzhled chromatogramu /fingerprint/, ale destilační

rozmezí bylo možné stále určit včetně počátku destilace s

dostatečnou přesností. I po tříměsíčním stání roztoku ben-

zinu ve vodě, kdy zbyl jediný pík bylo možné určit bod varu

hlavní složky benzinu a určit tak původní ropnou frakci.

Z analýzy olejů plynovou chromatografií je proto možné

používat pouze údaj o počátečním bodu varu ropného produktu

a jeho destilačním rozmezí. Při využívání chromatogramu ja-

ko fingerprintu je nutné postupovat s maximální obezřetnos-

tí a neustále obnovovat sbírku chromatogramu.

Poněvadž oleje jsou technické produkty, není možné o-

čekávat přesné hranice přítomnosti či nepřítomnosti látek.

Nelze pro výpočet počátku bodu varu použít retenční čas

prvého píku který se objeví nebo místo, kde se začne odchy-

lovat záznam od pozadí /nulové linie/.

Aby určení retenčního času použitého pro výpočet bodu

varu /obr. 7/ bylo co nejméně závislé na subjektivním fakto-

ru, byla jako nejvýhodnější metoda zvoleno proložení základ-

ní linie jako přímka od počátku píku ke konci a retenční ča-

sy se vymezují na této základní linii jako tečny k bočním

stranám chromatografických vln /obr. 2/. Tento způsob je

však možné považovat za vhodný pouze v těch případech, kdy

není k disposici integrátor pro simulovanou destilaci pred-

programovaný .

Při praktické aplikaci je nutné počítat s nepřesností

metody. Proto při identifikaci oleje bylo zvoleno rozmezí po-

čátků bodů varu zjištěných z chromatografické analýzy 30 °C
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a toto rozmezí ± 3O °C bylo použito též při identifikaci o-
leje pomocí tab. 1.

ZÁVĚR

Plynovou chromatografii lze hodnotit jako užitečnou po-

můcku ve vodohospodářské analytice též při identifikaci ne-

známých olejů. Umožňuje celkové posouzení jednotnosti ropné

látky a přibližné určení destilačního rozmezí ropné frakce.
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IDENTIFICATION OF OILS BY MEANS OF GAS CHROMATOGRAPHY

S u m m a r y

Gas chromatography can be considered as a suitable tool

in water analysis and for the identification of unknown oils,

It makes possible a total judgement of the crude oil uni-

formity and an approximate determination of the destina-

tion range of a petroleum fraction.

Dr. B. UCHYTIL, CSc. - Dr. J. MUNICH
VÚV Praha



Skupinové stanovení polycyklickýcti aromatických
uhlovodíků fluorescenční spektrofotometru
P.Firýt-SG.n.p. Praha

Analytika stopových koncentrací organických polutantů

v různých složkách životního prostředí je jedním z nejdůle-

žitějších, ale také nejobtížnějších úkolů analytiky posled-

ních let. Mezi těmito organickými polutanty zaujímají jedno

z předních míst ropné uhlovodíky.

Zatím co vsak až dosud byla pozornost vodohospodářů u

nás věnována zejména sumárnímu stanovení celkového obsahu

ropných uhlovodíků ve vodách, ukazuje se stále více nutnost

analyzovat vedle celkového obsahu těchto látek i řadu hygie-

nicky nejzávažnějších složek - tzv. prioritních polutantů.

Tato nutnost pramení zejména z toho, že pojem "ropné uhlo-

vodíky" zahrnuje velice širokou směs látek,které mají často

velice rozdílné vlastnosti a jsou též velice různě toxické.

Např. n-alkany nejsou ve stopových koncentracích nijak vý-

razně toxické, u jiných složek uhlovodíkové směsi /např.po-

lycyklických aromatických uhlovodíků /může však i obsah to-

lerovaný ČSN pro pitné vody znamenat výraznou toxicitu.

Stále rostoucí nutnost analyzovat tyto prioritní polu-

tanty, které často nebyly metodami sumárního stanovení vů-

bec podchyceny, vedla již v r. 1971 Světovou zdravotnickou

organisaci /WHO/ k vydání seznamu hlavních prioritních po-

lutantů, jejichž obsah bylo doporučeno členským zemím sle-

dovat C13. Spolu s tímto doporučením byly stanoveny i dopo-
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ručené maximální hodnoty těchto polutantů v pitných vodách.

S upřesněním pohledu na tyto prioritní polutanty byl

seznam WHO postupně doplňován spolu s upřesněním maximál-

ních přípustných obsahů ve vodách C23. Na tyto upřesněné

návrhy pak navázalo i jednání specialistů členských zemí

RVHP v dubnu 1984 v Moskvě C 3D. Na tomto zasedání byl pro-

jednán a přijat seznam prioritních škodlivin v pitných vo- \

dách a jejich zdrojích a byl přijat i program hygienického j

zhodnocení výskytu těchto látek ve vodách na léta 1985-1990. \

Mezi těmito prioritními polutanty jsou i polycyklické aro- \

matické uhlovodíky /dále PCA/. í

Seznam prioritních škodlivin, které je třeba sledovat,

spolu s doporučenými maximálními obsahy v pitných .vodách je

tedy k dispozici, s realisací kontroly těchto hodnot je

však situace komplikovanější. Zatím co pro většinu z prio-

ritních polutantů je u. nás zavedeno pracoviště, které se ve

větší míře zabývá jejich kontrolou, je stav kontroly obsahu

ve vodách v případě PCA mnohem méně příznivý. Analýzou PCA

se zatím zabývá v omezené míře pouze několik předních pra-

covišť, používajících špičkovou techniku /HPLC/. Přitom po-

žadavky hygienické a hydrogeologické praxe na stanovení PCA

již 2 roky stále stoupají a těmto požadavkům není možno pro

nedostatek vhodných kapacit vyhovět C 43, C53.

Špičkové metody, použité pro stanovení PCA několika

předními pracovišti, jsou jednak přístrojově velice náročné

/HPLC, GC+MS/, jednak jsou většinou používány pro speciál-

ní účel, pro který byly vyvinuty a nehodí se pro sledování

obsahu PCA v pitných vodách C 63.

Z těchto důvodů byly v zahraničí vyvinuty doscipnějSÍ

rutinní metody, využívající"techniku chromatografie na ten-

ké vrstvě C7-113. Pro použití ke sledování obsahu PCA v pit-

ných vodách u nás však mají tyto metody několik vážných ne-

dostatků. V obsahu PCA bývá zahrnut i fluoranthen, který
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není karcinogenní a tvoří často většinu obsahu PCA. Při od-

stranění tohoto nedostatku dvourozměrným vyvíjením je pak

třeba k vyhodnocení speciální a jednoúčelové zařízení

/spec. spektrometr pro TLC desky PMQ II, Zeiss NSR/. Kromě

potřeby zpracovávat velké množství vzorků /5 1/ mají pak

všechny v literatuře uvedené metody jeden společný nedos-

tatek: je třeba speciální odběr vzorku pouze pro stanove-

ní PCA, takže kromě problémů s dopravou většího počtu vzor-

ků nelze požadovat stanovení PCA dodatečně,např. na základě

výsledků předchozí analýzy ropných látek. Dále přistupují k

nedostatkům TLC metod i ne zcela dořešené ztráty PCA při

stanovení. Tyto ztráty jsou snižovány přídavkem parafinu,

který pak komplikuje případné podrobnější stanovení složek

/např. plynovou chromatografií/.

Z uvedených důvodů vyplynul v našich laboratořích úkol

vypracovat a ověřit metodu vhodnou ke sledování stopových

obsahů PCA v pitných a povrchových vodách v návaznosti na

stanovení ropných uhlovodíků podle ČSN.Kromě dostatečné cit-

livosti a spolehlivosti bylo požadováno oddělené stanovení

fluoranthenu vedle karcinogenních PCA skupiny perylenu a

benzpyrenů.

Z karcinogenních PCA skupiny perylenu doporučují směr-

nice WHO C13 sledování především 3,4-benzofluoranthenu,ben-

zo/a/pyrenu, 11,12-benzof luoranthenu, 1,12-benzopery lenu a

indeno/l,2,3-c,d/pyrenu. Jako nejčastěji se vyskytující a

nejzávažnější z této skupiny byl vybrán benzo/a/pyren, pro

nějž byla stanovena maximální přípustná hodnota obsahu v

pitných vodách 0,01 pg.l~ . Benzo/a/pyren je přitom třeba

chápat jako zástupce celé skupiny [33.

METODIKA PRÁCE

Použité standardy a přístroje

Ke zkouškám byly použity nasledujúci standardy: nafta-

len, pyren, fenanthren, fluoranthen, chrysen /získáno pouze
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stopové množství ke kvalitativním zkouškám/,3, 4-benzofluo-
ranthen, benzo/a/pyren, benzo/e/pyren, perylen, dibenzo/a,
h/anthracen, 1,12-benzoperylen, indeno/1,2,3,-c,d/-pyren a
koronen.

K měření spekter byly použity přístroje:fluorescenční
spektrofotometr Perkin-Elmer, model 2000 a pro ultrafialo- ,
vou a viditelnou oblast spektra Specord UV VIS VEB Carl
Zeiss /NDR/.

Postup prací !
I
i,

Pro splnění požadavku návaznosti na stanovení ropných í

uhlovodíků podle ČSN byla nejprve ověřována extrahovatel- \

nost PCA 1,1,2-trichlortrifluorethanem,používaným k extrak- \

ci ropných uhlovodíků. Toto ověření bylo nutné vzhledem

k tomu, že uvedené rozpouštědlo nebylo dosud pro extrakce

PCA použito. Ověření exjbrahovatelnosti bylo provedeno jed-

nak na standardech PCA, jednak na přirozené směsi PCA při-

pravené extrakcí uhelného dechtu cyklohexanem. Účinnost ex-

trakce byla porovnávána s extrakcí pomocí chloroformu a cy-

klohexanu, které mají dle literatury nejvyšší extrakční ú-

činnost pro PCA. Modelové vzorky byly připraveny dávkováním

známého množství standardů rozpuštěných v methylalkoholu

přímo do vody pomocí mikrodávkovačů.

Po ověření extrahovatelnosti PCA byla ověřována jejich

sorpce na silikagelu, používaném k odstranění látek ruší-

cích stanovení ropných uhlovodíků. Protože tato sorbovatel-

nost byla značná, byla ověřena možnost kvantitativní desorp-

ce PCA pomocí methylalkoholu.

Po získání roztoku PCA bylo nutno ověřit podmínky pře-

vedení PCA do methylakoholu nebo isopropylalkoholu,vzhledem

k velmi rozdílným ddajům v literatuře o ztrátách PCA během

odpařování extrakčního činidla.

Pro vlastní separaci PCA od ostatních látek i pro sepa-

raci fluoranthenu od ostatních PCA skupiny perylenu byla
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zvolena gelová filtrace na Sephadexu LH-2O. Tato volba pra-

menila jednak z dřívějších zkušeností s prací se Sephadexem,

jednak ze specifické afinity Sephadexu k PCA a v neposled-

ní řadě i z výhody eluce na Sephadexu přímo rozpouštědlem,

ve kterém lze přímo měřit fluorescenci. Afinita Sephadexu k

PCA způsobuje jejich eluci zcela mimo pracovní oblast gelu

a tím jejich oddělení od všech ostatních látek,které eluují £

v pracovním rozmezí. ' f

Specifická afinita Sephadexu k PCA umožňuje i jejich f

vzájemné dělení podle aromacity jednotlivých PCA.Pro zvýše- \

ní účinnosti tohoto dělení byl navržen nový typ mikroprepa- \

rační kolonky z tuzemských materiálů s velmi malým tzv.mrt- ?

vým objemem, cca 20x menším, než je u komerčních kolonek. ;

Tento typ kolonek podle vlastního návrhu C12D, s mrtvým ob-

jemem cca 10 1, umožňuje též práci v průtočném uspořádání

s dávkováním vzorku bez zásahu do systému,nástrikem podobně

jako u HPLC.

Na těchto nových kolonkách byla ověřena možnost eluce

PCA v různých alkoholech a možnost oddělení fluoranthenu od

PCA skupiny perylenu.

Kvantitativní vyhodnocení obsahu PCA bylo provedeno

zhotovením kalibračních závislostí pro standardy PCA i pro

jejich směsi v alkoholech proměřením fluorescence roztoků.

Volba excitační vlnové délky a stanovení měřitelné koncen-

trace byly provedeny proměřením spekter PCA v ultrafialové

a viditelné oblasti spektra.

V další etapě byly studovány vlivy, působící na fluo-

rescenci PCA - vliv rozpouštědla, energie zdroje excitační-

ho záření, teploty, parametrů přístroje a zejména vliv zhá-

šení fluorescence kyslíkem.

Po stanovení kalibračních závislostí pro směs PCA na

základě proměření fluorescence při 2 excitačních a 3 emis-

ních vlnových délkách pro separátní stanovení fluoranthenu,
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skupiny perylenu a benzpyrenů a konečně indenopyrenu byly
studovány možnosti rušivých vlivu dalších aromatických slou-
čenin nebo sloučenin fluoreskujících, vyskytujících se ve
složkách životního prostředí.

Byly ověřovány zejména vlivy DDT a PCB /polychlorova-

ných bifenylů/. U DDT zejména proto, že byl popsán jeho ru-

šivý vliv při řadě v literatuře popsaných dělících postupů,

u PCB pak kromě obdobného efektu přichází v úvahu i značné

rozšíření v prostředí.

Značná pozornost byla věnována stárnutí vzorků,o kte-

rém jsou v literatuře značně rozdílné údaje.K ověření toho-

to vlivu byla provedena úprava plynových chromatografů pod-

le vlastního návrhu C133, umožňující dávkování i řádově vět-

ších objemů extraktu a tím i dosažení větší citlivosti pro-

ti běžnému dosavadnímu provedení.

Metoda stanovení PCA pak byla ověřována jednak na mo-

delových vzorcích směsi PCA připravené ze standardů, jednak

na vzorku složité přirozené směsi PCA z hnědouhelného deh-

tu. Zde bylo provedeno i srovnání metody s metodou HPLC. Na

závěr ověřování metody bylo provedeno stanovení reproduko-

vatelnosti a přesnosti metody. Byl proveden výpočet standar-

dní odchylky a kontrola pomocí Studentova testu rozdělení

parametru t .

Metoda pak byla použita ke stanovení obsahu PCA ve vo-

dách na několika lokalitách.

VÝSLEDKY

Extrahovatelnost PCA 1,1,2-trichlortrifluorethanem je

velmi dobrá, prakticky stejná jako v případě chloroformu a

vyšší, než v případě extrakce cyklohexanem. Průměrná účin-

nost extrakce je 97 % /provedení podle ČSN pro extrakci u-

hlovodíků, prakt. stejná v případě vibračních míchadel i v
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případě ručního třepáni/.

Převedltelnost PCA do jiného rozpouštědla je též velmi
dobrá, při použití dusíku v poslední fázi odpařování ex-
trakčního rozpouštědla je kolem 99-100 %.

Sorpce PCA silikagelem z trichlortrifluorethanu je

značná /cca 60-8O %/, avšak desorpcl lze snadno provést ma-

lým množstvím alkoholu. Tím lze použít extrakty připravené

pro sumární stanovení ropných < uhlovodíků i pro stanovení

PCA.

Zdokonalený postup dělení PCA na Sephadexu pomocí na-

vržených mikropreparacních kolonek je dostatečný nejen k od-

dělení PCA od ostatních látek, ale i k odseparovaní fluoran-

thenu a hygienicky méně závažných 3-4 jaderných PCA od 5-6

jaderných PCA skupiny perylenu. Obě skupiny je tak možno

stanovit separátně. Rozlišení R fluoranthenu a benzpyre-

nů je cca 1, což značí uspokojivé dělení i v případě kapali-

nové chromatografie. Podle dělení standardů byly stanoveny

frakce PCA na Sephadexu: fluoranthenová - obsahující převáž-

ně fluoranthen /dále pyren, anthracen a některé 3-jaderné

PCA/; benzpyrenová - obsahující benzpyreny, perylen, benz-

fluorantheny a indenopyren; frakce vyšších PCA-obsahujících

7- a vícejaderné PCA /koronen a j./.

Značně odlišná emisní vlnová délka indenopyrenu od os-

tatních PCA skupiny perylenu umožňuje separátní stanovení

indenopyrenu vedle ostatních PCA benzpyrenové frakce.

Excitační vlnová délka je pro fluoranthenovou frakci

340 run, emisní 463 nm, u ostatních frakcí je excitační vlno-

vá délka 365 nm, emisní u benzpyrenové frakce 430 a 503 run,

u frakce vyšších PCA byla nalezena emise kolem 430-450 nm.

Proměřením UV VIS spekter standardů byly stanoveny t -

ximální měřitelné koncentrace /obor linearity/,které se po-

hybují kolem 0,6-12 Aig.ml"" rozpouštědla.Byla též stanovena

závislost fluorescence na energii zdroje exitačního záření,
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umožňující měření i při jiné hodnotě energie, než při které

byla provedena kalibrace.

Z rušivých vlivů na stanovení byl prostudován vliv kys-

líku na fluorescenci. Bylo zjištěno, že bez vlivu silného

UV záření jde pouze o zhášení fluorescence, kterou lze od-

stranit sycením /probubláním/ roztoku dusíkem. Tento vliv

kyslíku na fluorescenci PCA je poměrně značný, největší je

u benzo/a/pyrenu, kde intenzita fluorescence roztoku sycené-

ho dusíkem je cca 7x vyšší, než u téhož roztoku syceného

kyslíkem /obr. 1/.

Za značne důležitý lze též považovat stárnutí vzorků,

často uváděný v literatuře. Bylo zjištěno, že za normálních

podmínek /uložení v laboratoři, nejvýše rozptýlené světlo/

nedochází ke ztrátám na obsahu PCA ani po 6 měsících. Vliv

destruktivních změn je zanedbatelný, pokles fluorescence po-

zorovaný některými autory je patrně způsoben zhášením fluo-

rescence atmosferickým kyslíkem. Poměrně rychle /během cca

24 hod./ se ustavuje rovnováha nasycení roztoku vzdušným

kyslíkem, po jejímž dosažení se již intenzita fluorescence

nemění.

Naproti tomu při ozáření roztoku PCA silnějším zdrojem

UV světla /i přímým slunečním světlem/ dochází za přístupu

kyslíku ke změnám, projevujícím se nejen poklesem fluores-

cence, ale i změnami y ultrafialovém a viditelném spektru.

Ve fluorescenčním spektru se projevuje u benzo/a/pyrenu re-

lativní pokles maxima při 408 nm proti maximu při 430 nm.

Celkově jsou však tyto změny v roztocích poměrně malé /do

20 % obs. PCA/ a lze je podstatně omezit ochrannou atmosfé-

rou dusíku. Lze tedy předpokládat, že libytky PCA pozorované

při TLC-metodách jsou způsobeny hlavně poklesem fluorescen-

ce zhášením kyslíkem při sušení TLC-desek. Tento pokles je

však odstranitelný pomocí N».

Reprodukovatelnost metody je dobrá, standardní odchyl-
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ka je přes potřebný rozsah měření pod 5 %. Citlivost metody

je 1 ng celkového množství PCA ve frakci /v kyvetě/.

Ověření pomocí HPLC na vzorku dehtového extraktu ukáza-

lo velmi dobré výsledky podávané navrženou metodou a dobrou

srovnatelnost výsledků získaných oběma metodami. Skupinové

stanovení PCA navrženou metodou dává o něco vyšší výsledky j

proti HPLC, což je v souladu s podstatou metod. \

Ověření metody na skutečných vzorcích ukázalo velmi j

dobrý souhlas rozdělení frakcí PCA s rozdělením PCA v těch- [

to vzorcích. Srovnání dělení standardů a směsi PCA u sku-

tečných vzorků je na obr. 2.

Rušivé vlivy PCB a DDT se neuplatní jednak pro odděle-

ni na Sephadexu /proniknutí je možné pouze do fluorantheno-

vé frakce/, jednak pro řádově slabší fluorescenci /cca 10 x/

při jiných excitačních i emisních vlnových délkách.

Ze všech uvedených skutečností vyplynul následující do-

poručený postup pro stanovení PCA:

Ke stanovení se použije trichlortrifluorethanový ex-

trakt vzorku. V případě vzorků vod se extrakt získá postu-

pem podle CSN pro stanovení ropných uhlovodíků spektrofoto-

metricky.

Extrakt se kvantitativně převede přes vatový filtr do

baničky vakuové odparky. V případě, že byl pro sorpci po-

lárních látek použit sorbent /silikagel, florisil/, převede

se na filtr i vsádkově použitý sorbent. Sorbent na filtru

se promyje methylalkoholem, v množství cca 10 ml.g sor-

bentu. Tento methanolový proplach sorbentu se spojí s ex-

traktem v baničce odparky a obě rozpouštědla se odpaří té-

měř do sucha. Poslední zbytky rozpouštědel se odstraní spo-

lu s odstraněním vakua pomocí dusíku.

Odparek PCA v baničce odpařováku se rozpustí v malém

množství methylalkoholu a převede do zásobní mikroampulky.K
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této manipulaci lze s výhodou použít kalibrovanou teflono-

vou kapiláru, nasazenou na jehlu injekční stříkačky.Banička

vakuové odparky se propláchne methylakoholem tak, aby cel-

kový objem methylakoholu použitého k rozpouštění byl 200 jíl,

případně se objem methylakoholu na tento objem doplní v mi-

kroampulce.

Z mikroampulky se dávkuje potřebný podíl vzorku nástři-

kem pomocí mikrodávkovače do aparatury, znázorněné na obr.4.

Aparaturka sestává ze zásobníku methylakoholu,odkud je roz-

pouštědlo čerpáno peristaltickým čerpadlem přes nástřikový

adapter do kolonky s náplní Sephadexu LH-20, objemu cca 12

ml. Za kolonkou lze eluát bud" jímat do kyvety spektrofoto-

metru k proměření, nebo jej nechat protékat kapilárou do

průtočné mikrokyvety přístroje, podobně jako u kapalinového

chromatografu. V případě přímého jímání frakcí se jísnají

frakce /hodnoty pro náplň 12 ml gelu/: fluoranthenové =12,0-

-18,5 ml, benzpyrenová • 18,5-30,5 ml, případně i frakce

vyšších PCA - nad 30,5 ml. V případě průtočného uspořádání

se provede záznam pomocí zapisovače.

Vyhodnocení obsahu jednotlivých frakcí se provede na

základě proměření fluorescence, v případě fluoranthenové

frakce při excitační vlnové délce 340 nm a emisní 463 nm,

v případě benzyperové frakce při excitaci 365 nm a emisi

při 2 délkách - 430 a 503 nm. Pro odečet fluorescence inde-

nopyrenu je též možno použít hranového tzv. cut off filtru,

který však posune maximum indenopyrenu z 503 na 510 nm. Prů-

běh spekter benzpyrenové frakce s použitím cut off filtru

500 nm i bez něho je na obr. 3.

Výpočet koncentrací PCA v jednotlivých frakcích se pro-

vede na základě proměření kalibračních závislostí pro směs

PCA na příslušném spektrofotometru.

Vyhodnocením záznamů lze separátně stanovit fluoranthen-

5-6 jaderné PCA skupiny perylenu /benzo/a/pyren, benzo/e/py-
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ren, 3,4-benzofluoranthen, 11,12-benzofluoranthen,1,12-ben-
zoperylen, perylen/ a konečně indeno/l,2,3-c,d/pyren.V pří-
padě potřeby je možno stanovit ještě obsah vyšších PCA /7-
-a vícejaderných/.

Všechny případně potřebné další vida je jsou uvedeny v
podrobnější práci C143.

Závěrem lze konstatovat, že navržená metoda splnila po-

žadované cíle. Její ověření na skutečných vzorcích ukázalo

dobrou shodu dělení PCA podle metody se složením PCA ve

vzorcích. Výhodou je jak možnost aplikace po spektrofotomet-

rickém stanovení uhlovodíků podle ČSN bez nutnosti dalšího

odběru vzorku, tak i možnost následné podrobnější analýzy

PCA pomocí náročnějších metod /HPLC, GC, GC+MS/.
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GRUPPENBESTIMMUNG DER POLYCYKLISCHEN AROMATISCHEN

KOHLENWASSERSTOFFE MIT HILFE DER FLUORESCENS-

SPEKTROMETRIE

Z u s a m n t e n f a s u n g

In der Arbeit wurde die Methode für quantitative Besti-

mmung der polycyklischen Aromaten /PCA/ entwickelt. Methode

ermöglicht die Ausnutzung des Extraktes nach dem Spektromet-

ri sehen Best, gesamter Kohlenwasserstoffe. Für Abtrennung

der Störstoffe und Auseinandertrennung der PCA - Fraktionen

wird Elution auf Sephadex LH-20 ausgenutzt. Dazu wird neuen

Typ sehr wirksairanen mikropräparativen Kolonen vorgeschlagt.

Das Resultat der Trennung ist Verteilung der PCA in 3 Zonen,

die getrennte Auswertung von Fluoranthen, PCA der sog.Pery-

lengruppe /Benzopyrene, Benzoperylene, Perylen, Benzofluor-

anthene/, Indenopyran, u. eventuell höheren PCA mit Hilfe

der Fluoressensspektrometrie bei 2 Exzitation- und 3 Emis-

sionwellenlängen ermöglicht. Die Verteilung beweiset gute

Obereinstimmung mit Verteilung der PCA in wirklichen Proben
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und vergleichbare Resultate mit der HPLC. Die Methode ermö-

glicht weitere Durchsuchung der PCA mit anderen Methoden

/HPLC, GC, GC+MS usw./- Es wurden auch verschiedene stören-

de Einflüsse, wie Abnehmen der Fluoreszensintensität, Ein-

flüsse der Störstoffe /DDT, PCE/ usw., durchgesucht.Für die

GC-Durchsuchung wurde auch eine Zurichtung des Gaschromato-

graphes durchgeführt.

Ing. PAVEL FIRÝT
Stavební geologie n.p. Praha



Stanovenie extrahovatefných látok
v odpadových vodách na prístroji SOXTEC
V. Hlavačka, P. Grgáč- LIKO Bratislava

Jedným z najväčších znečisťovatelov vodných tokov je

potravinársky priemysel, najmä tie jeho odvetvia,ktoré pro-

dukujú vysokokoncentrované odpadové vody.

V mnohých technológiách potravinárskeho priemyslu tvo-

ria najväčšiu časť znečistenia extrahovatelné látky a z

nich predovšetkým tuky c 13, c23.

Ako extrahovatelné látky sa označujú tie látky, ktoré

sú extrahovatelné zo vzorky vody za stanovených podmienok

organickým rozpúšťadlom a zostávajúce po jeho odstránení.

Patria sem oleje, tuky, mydlá, živice, vosky, ťažké uhlo-

vodíky, decht a pod. Vzhľadom na to, že neexistuje selek-

tívne rozpúšťadlo pre jednotlivé zložky týchto látok, sta-

novuje sa ich zmes. Na tieto stanovenia sú vhodné rôzne a-

nalytické metódy, vo všetkých sa však vážia extrahovatelné

látky po oddestilovaní rozpúšťadla a po vysušení pri 105

°C /s výnimkou stanovenia dechtu/, takže do stanovenia nie

sú zahrnuté extrahovatelné látky s nižším bodom varu a lát-

ky prchavé pri teplote sušenia C 3D. Naopak, extrahujú sa aj

iné látky, napr. pigmenty Ľ4 3.

Extrahovatelné látky tvorené prevažne tukmi /napr. v

odpadových vodách potravinárskeho priemyslu/ sa stanovujú

extrakciou odparenej vzorky vody dietyléterom.

Nevýhodou klasickej Soxhletovej metódy je pomerne vy-
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soka spotreba rozpúšťadla na 1 vzorku /do 150 ml/, potreb-

ná dlhá doba extrakcie /asi 3-4 h/, pomerne vysoká spotre-

ba elektrickej energie na extrakciu /1,5 až 2 kWh na 1 vzor-

ku; priamy ohrev/ a určitý stupeň nebezpečia C43.

Keďže je klasická metóda podlá Soxhleta komplikovaná,

hľadali sa stále možnosti stanovenia extrahovatelných lá-

tok s prevahou tukov inou metódou. Vcelku obmedzené mož-

nosti poskytuje metóda nukleárnej magnetickej rezonancie

/najpoužívanejšia je pri analýze olejnatých semien/, ale

vzhladom na veľkosť a vysokú cenu prístroja je vo vodnom

hospodárstve takmer nepoužitelná. Infračervená spektrosko-

pia ako nepriama metóda stanovenia celkových tukov je veľ-

mi rýchla, ale ešte nie dobre prepracovaná pre tento účel.

Vyžaduje si komplikované kalibrácie, presné štandardy a

štandardizáciu podmienok. Okrem toho chýba porovnanie so

Soxhletovou metódou. No a nezanedbatelným faktom je opäl' ce-

na a dostupnosť prístroja C4:.

METODA GOLDFISH A PRISTROJ SOXTEC SYSTEM HT C4D, C53

Všetky uvedené okolnosti priviedli švédsku firmu TE-

CATOR AB /Hoganäs/ k vývoju rýchlejšieho, ľahšieho,lacnej-

šieho a bezpečnejšieho spôsobu extrakcie bez zníženia pres-

nosti a reprodukovateľnosti výsledkov. Vyvinutá tzv. metó-

da Goldfish je založená na US patente No. 3 798 133 prihla-

sovateľa Randalla.

Metóda Goldfish je využitá vo vysokoteplotnom systéme

pre kvantitatívne stanovenie extrahovatelných látok v pev-

ných a polotuhých materiáloch v prístroji SOXTEC SYSTEM HT

firmy Tecator.

Predúprava vzorky odpadovej vody alebo kalu je totož-

ná s klasickou Soxhletovou metódou /odpařeniea dosušenie s

pieskom/. Soxtec System HT však umožňuje dosušenie s pies-

kom priamo v prístroji v extrakčných patrónach, čím výraz-

ne uľahčuje prácu pracovníkovi vykonávajúcemu analýzu. Od-
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padá náročné, nešetrné a zdlhavé kvantitatívne prenášanie

vysušenej vzorky s pieskom do extrakčnej pátrány.

Systém umožňuje rýchlu extrakciu naraz 6 vzoriek.Prí-

stroj vyniká dobrou údržnosťou, malými rozmermi, kvalitným

designom a maximálne bezpečným ohrevom. V samotnom extrak-

tore nie je totiž zavedený elektrický prúd, ohrev cirku-

lujúceho ohrevného oleja je zabezpečovaný v periférnej o-

hrievacej obslužnej jednotke. Na túto ohrievaciu jednotku

je možné napojenie 1 až 3 extrakčných jednotiek /Soxtec

System HT M 6, M 12, M 18/.

Samotný proces pozostáva z intenzívnej extrakcie tr-

vajúcej 15 min., kedy je vzorka extrahovaná vriacim čistým

rozpúšťadlom. Potom sa automaticky prepne na doextŕahovanie

/30 min./ čiastočne nasýteným rozpúšťadlom. Ukončenie ex-

trakcie signalizuje obsluhe akustický signál. Prístroj u-

možnuje znovuzískanie rozpúšťadla jeho automatickým oddes-

tilovanim /15 min./. Tým sa znižujú náklady na rozpúšťadlo

a obmedzuje sa manipulácia s ním. Ďalšie vzorky sa môžu ex-

trahovať už počas sušenia a váženia predošlých. Kapacita jed-

nej 6-miestnej extrakčnej jednotky je do 80 vzoriek za sme-

nu. Soxtec System HT umožňuje extrakciu a j po predošlé j kys-

lej hydrolýze v prístroji Tecator FĹbertec System bez po-

trebnej výmeny úchytných nádobiek a extrakčných patrón.

Systém umožňuje široký výber rozpúšťadiel, takže roz-

sah jeho použitia je ovela širší, hlavne v laboratóriách so

širším zameraním. Odporúča sa preto najmä na pracoviskách,

ktoré sa nezaoberajú len vodohospodárskou analytikou.

TECHNICKÉ A STATISTICKÉ POROVNANIE OBOCH METOD

Technické porovnanie klasickej Soxhletovej metódy a

systému Soxtec je uvedené v tab. 1. Ako vidno z tohto po-

rovnania, výrazne je znížená spotreba rozpúšťadla, dĺžka

extrakcie a spotreba elektrickej energie na extrakciu, od-

delený ohrev zabezpečuje zvýšenú bezpečnosť.
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Tabulka 1

Technické porovnanie Soxhletovej metody a systému Soxtec

množstvo odparku
spotreba rozpúšťadla
na jednu vzorku
doba extrakcie
vyhrievanie
rozpúšťadlo
spotreba elektr. energie
na extrakciu 6 vzoriek

SOXHLET

do 10 g

150 ml

3-4 h

priame
ľubovolné

9 - 1 2 kWh

SOXTEC

do 1 0 g

50 ml

1 h
oddelené
lubovolné

1,7 kWh
•

S problémom stanovenia celkových tukov, resp. extraho-

vatelných látok v odpadových vodách sa v našej práci stre-

távame pri modelovom čistení odpadových vôd v rámci výskum-

ných úloh zameraných na riešenie problémov vodného hospodár-

stva závodov našej VHJ LIKO, ktoré spracúvajú suroviny s ob-

sahom tukov.

Vysokoteplotný extrakčný prístroj Soxtec System HT bol

zakúpený pre oddelenie chemickej a nutričnej analýzy nášho

výskumného ústavu. Je určený pre analýzy surovín a predo-

všetkým hotových výrobkov v rámci kontroly výroby,vývoja no-

vých výrobkov a pod. Nevýhody klasickej Soxhletovej metódy

pri stanovovaní extrahovateIných látok s prevahou tukov nás

priviedli k tomu, že sme prístroj Soxtec po overení začali

v posledných 2 rokoch využívať aj na stanovenie celkových

tukov v odpadových vodách a technologických odtokoch. Fir-

mou udávaná a v praxi potvrdená výborná presnosť, spolahli-

vosť a reprodukovatelnosť metódy pri stanovovaní extrahova-

telných látok v tuhých a pastovitých vzorkách bola preuká-

zaná aj pri vzorkách technologických odtokov,odpadových vôd

a kalov.

V tab. 2 je uvedené matematicko-štatistické porovnanie

klasickej Soxhletovej metódy a metódy Soxtec pri stanovení
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Tabulka 2

Matematicko-štatistické porovnanie metód Soxhlet a Soxtec
pri stanovení celkových tukov v odpadových vodách z mrazia-
renskej a rybnej výroby

n

x /mg.l"1/

s

c v /%/

F

F K /a=o,o5/
t

t K /cr-0,05/

Mraziarenská výroba Rybná výroba

SOXHLET

12

85

3,54

4,16

SOXTEC

12

88

2,31

2,62

2,35

2,82

0,833

2,201

SOXHLET

10

265

9,50

3,59

SOXTEC

10

275

11,62

4,22

1,45

3,18

2,000

2,262

celkových tukov v odpadových vodách z mraziarenskej výroby

/spracovanie hovädzích držiek ako polotovaru na výrobu mra-

zených polievok/ a z rybnej výroby /spracovanie rýb údením

a na saláty/.

V tab. 3 je uvedené matematicko-štatistické porovnanie

oboch metód pri vysokokoncentŕovaných technologických odto-

koch z varenia bravčového mäsa určeného na výrobu mäsových

nátierok v malospotrebltelskom balení.

CieZom matematicko-štatistického porovnania bolo zis-

tiť, či sa použitím metódy Soxtec významne zmení přesnost

stanovenia oproti Soxhletovej metóde a či sa významne zme-

ní priemerná hodnota obsahu celkových tukov v odpadových

vodách a technologických odtokoch. Bol zvolený test význam-

nosti rozdielov dvoch rozptylov C63, Ľ7].

ZAVER

Z matematicko-štatistického porovnania a technického

porovnania vidno, že Soxtec System HT spoľahlivo nahrádza
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Tabulka 3

Matematicko-štatistické porovnanie metód Soxhlet a Soxtec
pri stanovení celkových tukov v odtoku z varenia mäsa

n

x /mg.l"1/
s
c v /%/

F

F K /or -0,05/

t
t K /or =0,05/

SOXHLET

6

210

5,79

2,76

4,00

4,28

1,742

2,571

SOXTEC

6

215

2 , 8 7

1,34

klasickí! Soxhletovu metódu. Slúži ako spolahlivá metóda sta-

novenia celkových tukov, resp. extrahovateľných látok v od-

padových vodách potravinárskeho priemyslu. Vzhladom na

presnosť tejto metódy aj pri nižších obsahoch celkových tu-

kov je možné predpokladať rovnako spolahlivé výsledky aj

pri analytickej kontrole obsahu celkových tukov v komunál-

nych odpadových vodách. Tu ovšem záleží na kvalite a dôsled-

nosti predúpravy vzorky vody. Väčší rozptyl výsledkov sa

objavuje pri extrémne nízkom obsahu tukov v odpadovej vode,

najmä ak nie sú tuky v emulgovanéj či rozpustenej forme,a-

le plávajú vo vode v podobe rozptýlených guľôčok.

Pri extrémne vysokom obsahu celkových tukov v rôznych

technologických odtokoch sa prejavuje väčší rozdiel medzi

oboma metódami, ale ešte stále vyhovujúci z hladiska testu

významnosti rozdielov.

Obidva tieto fakty však súvisia skôr s problémom za-

bezpečenia štandardnej a charakteristickej vzorky,resp. me-

tódy jej odberu, so spôsobom prepravy a úschovy vzorky,s o-

balom atď.
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Záverom možno konštatova*, Že sa nám podarilo vyriešiť

dlhodobé problémy so stanovovaním celkových tukov v odpado-

vých vodách potravinárskeho priemyslu, najmä zníženie prac-

nosti a zdĺhavosti stanovenia. Vzhladom na spomínané výhody

/úspora elektrickej energie, rozpúšťadla, zvýšenie bezpeč-

nosti a pod./ je Soxtec System HT progresívnym príspevkom do

vodohospodárskej analytiky, a to najmä tam, kde je stanove-

nie celkových tukov, resp. extrahovateIných látok takmer

dennou potrebou a nutnosťou.

SÚHRN

Práca sa zaoberá problematikou stanovenia extrahovatel-

ných látok s prevahou tukov v odpadových vodách potravinár-

skeho priemyslu. Opisuje sa klasická Soxhletova metóda a-jej

nevýhody /vyššia spotreba rozpúšťadla, dlhá doba extrakcie,

vyššia spotreba elektrickej energie/. Opisuje sa poloauto-

matický prístroj SOXTEC SYSTEM HT, jeho technické porovna-

nie /úspora rozpúšťadla, skrátenie doby extrakcie, úspora

elektrickej energie, zvýšenie bezpečnosti/ a matematicko-

-štatistické porovnanie s klasickou Soxhletovou metódou.Ako

podklad pre toto porovnanie slúžili odpadové vody z mrazia-

renskej výroby a zo spracovania mäsa na konzervy.Systém SOX-

TEC zabezpečuje dokonalú presnosť a reprodukovatelnosť pri

stanovení celkových tukov v odpadových vodách.
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CHECKING THE EXTRACTED MATERIAL IN WASTE WATER

USING A SOXTEC APPARATUS

S u m m a r y

The work is concerned with the problem of extractable

material especially fat in waste water in the food industry.

The dissadvantages of the classical Soxhlet method are de-

scribed /the use of more solvent, longer time for extraction

and more energy/. We describe a half-automatic equipment

SOXTEC SYSTEM HT, with a technical comparison, solvent sa-

ving, less time for extraction, energy saving and increase

in safety/ also with a mathematical-statistical comparison

against the classical Soxhlet method. The material used for

this comparison originates from deep freeze production and

meat industry waste water. The SOXTEC SYSTEM HT achieves per-

fect accuracy and reproducibility when checking the total

fat in waste water.

Ing. VLADIMIR HLAVAČKA - Ing. PAVOL GRGAC
Výskumný ústav LIKO Bratislava



Možností stanovenia cyklohexanolu,
cyktohexanonu a cyklohexanu vo vodách
A. Bflikovi, J. Liška- VÚVH Bratislan

Cyklohexanol, cyklohexanon a cyklohexan sú cyklické uh-

lovodíky využívané v rôznych odvetviach organickej chémie,

hlavne však k výrobe polyamidových vlákien a pryskyřic, ny-

lonu, kapronu, kaprolaktamu, viniflexu a pod. Do vôd sa mô-

žu dostávať hlavne prostredníctvom odpadových vôd zo závo-

dov, kde sa tieto uhlovodíky vyrábajú a taktiež chemických

podnikov, najmä organických syntéz, kde ich využívajú pre

výrobu mnohých ďalších surovín a produktov.

Cyklohexanol je bezfarebná olejovitá kvapalina s charak-

teristickým zápachom, pomerne dobre rozpustná vo vode /56,7

g.l" /Ľ 13. Prahová koncentrácia pachu je 3,5 mg.l~ /I stu-

peň/. Koncentrácia 0,5 mg.l len v nepatrnej miere inhibu-

je deamináciu zriedených odpadových vôd a koncentrácia 1 mg.

.1~ poškodzuje hygienický režim vodných tokov C23.Cyklohe-

xanol môže prenikať pokožkou C 3D. Pri toxikologických poku-

soch na králikoch sa prejavili škodlivé účinky pri koncen-

tráciách 0,2 mg.kg~ , alebo 4 mg.l" a ako neškodná dávka

sa javí koncentrácia 0,04 mg.kg , resp. 0,8 mg.l C2D.Pre

ryby je toxická koncentrácia 1-100 mg.l" :4].Pre vodné to-

ky je podlá zdravotne-toxikologického ukazovatela škodlivos-

ti stanovená najvyššia prípustná koncentrácia /NPK/ 0,5 mg.

.l"1 Ľ5D.

Cyklohexanon je bezfarebná olejovitá kvapalina acetóno-
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vého zápachu, rozpustnost vo vode je 24 g.l"1 C1D. Prahová

koncentrácia pachu je 1 mg-l"1 /I. stupeň/ a 2 mg.l"1 /li.

stupeň/, ktorý sa udrží 5 dní. Maximálna koncentrácia, kto-

rá ešte neovplyvňuje hygienický režim vodných tokov je 50

mg.l C63. Pri dlhotrvajúcich toxikologických pokusoch na

teplokrvných živočíchoch sa ukázala ako ešte neúčinná dáv-

ka 0,01 mg.kg"1, resp. 0,2 mg.l"1 m , avšak tieto koncen-

trácie už dráždia sliznicu C3:. Pre ryby je toxická koncen-

trácia 1-100 mg.l" C43. Podlá zdravotno-toxikologlckého u-

kazovatela škodlivosti je pre vodné toky stanovená limitná

hodnota 0,2 mg.l" í5i.

Cyklohexatn je kvapalina ostrého zápachu,málo rozpustná

vo vode /0,12 g.l"1/ c 13. Prahová koncentrácia pachu je 1

mg.l /I. stupeň/. Z hladiska hygienického režimu vodných

tokov nie je škodlivá koncentrácia 100 mg.!""4" r2l.Pri dlho-

trvajúcich toxikologických testoch na krysách sa zistilo,že

koncentrácie 0,005 mg.kg"1, resp. 0,1 mg.l"1 nie sú Škodli-

vé C23. Pre vodné organizmy sa uvádzajú koncentrácie 10 mg.

.1 C4] a 5 mg.l C 8 D. Pre vodné toky je padla zdravotno-

-toxikologlckého ukazovateľa Škodlivosti stanovená NPK 0,1

mg.l C53. Okrem uvedených hodnôt NPK pre tieto látky zhr-

ňuje sovietska norma c5] i hodnoty podprahových koncentrá-

cií /tabulka 1/.
Tabulka I

Obecné hodnoty NPK a hodnoty podprahových koncentrácií
cyklohexanolu, cyklohexanonu a cyklohexanu pre vodné toky
z hladiska ich vodárenského využitia /v mg.l"1/ C53

Látka

cyklohexanol
cyklohexanon
cyklohexan
cyklohexen

Obecná
hodnota
NPK

0,5
0,2
0,1
0,02

Hodnoty podprahových
koncentrácií pre
pôsobenie

organolep-
tické

*

3,5
1
1
1

nepriamo
škodlivý
vplyv
na tok

1
50
100
0,1

toxické

0,5
0,2
0,1
0,02
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Tieto hodnoty sú zhodné s hodnotami platnými v rámci WHO

C 93 i s nemeckými štandardnými metódami C10 D a sv5 prebraté

ako smerné hodnoty pre potreby csl. vodárenstva Ľ113,C123.

V rade ďalších našich i zahraničných noriem používaných pre

kontrolu pitných, povrchových, závlahových,ako i džitkových

vôd pre rôzne odvetvia priemyslu sa však neuvádzajú limitné

hodnoty pre uvedené toxické látky [13-183. Podobná situácia

je i z htadiska analytiky cyklohexanolu,cyklohexanonu a cy-

klohexanu vo vodách. CSN pre fyzikálno-chemický rozbor pit-

nej C193 a odpadovej vody C203 nezahrnuje metódy pre stano-

venie týchto látok a nie je u nás k dispozícii žiadna odbor-

ná publikácia, ktorá by poskytovala metódy pre stanovenie

týchto látok vo vodnom prostredí. Treba však uviesť,že žiad-

ne metódy pre stanovenie týchto látok neuvádzajú ani RVHP

metódy pre analýzu vôd C213 a ani dostupné štandardné metó-

dy iných krajín C22'3, C233.

Pre stanovenie cyklohexanolu, cyklohexanonu a cyklohe-

xanu sa ani v časopiseckej odbornej literatúre nevyskytuje

veľa údajov. Možno konštatovať, že do r. 1970 sa objavili

niektoré práce využívajúce spektrofotometriu a neskoršie

hlavne plynovú chromatografiu. V minulosti používané metódy

pre stanovenie cyklohexanolu a cyklohexanonu založené na re-

akciách ich funkčných skupín, nie sú vhodné pre analýzu cy-

klohexanolu v prítomnosti iných ketónov a ani vo vodných

roztokoch, pričom použitie týchto metód je vhodné len pre

vyššie koncentrácie týchto látok C243,C253. Z farebných-re-

akcií sa pre stanovenie cyklohexanolu využíva 1-naftylamín-

-8-oxi-3,6-disulfónová kyselina /H-kyselina/,ktorá s cyklo-

hexanonom vytvára azofarbivo podľa no<'ódovnej schémy C263:

m c-)
OH //s//X O OH W=M-< > - Aŕmď OH
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Farba vodných roztokov je červená d absorpčným maximom pri

550 nm a molárnym absorpčným koeficientom / C / 15 700.Tvor-

ba azofarbiva prebieha v alkalickom prostredí za prítomnos-

ti disiričitanu a urotropínu a za uvedených podmienok je

špecifická pre cyklohexanon, kým ostatné ketóny vytvárajú

len slabo zafarbené roztoky a pri okyselení sa nevylučujú

z roztoku. Na tomto princípe vypracoval MASLENNIKOV C27D

kolorimetrickú metódu pre stanovenie cyklohexanonu v prí-

tomnosti iných ketónov, ako i metódu na stanovenie cyklo-

hexanonu vedia cyklohexanolu vo vodných roztokoch í 283, mo-

difikáciu ktorej uvádza LURJE C293.

Pre stanovenie rôznych organických zlúčenín v chemic-

kom priemysle sa využívajú spektrofotometrické metódy. FIN-

KELSTEIN C303 uvádza pre cyklohexanol ako najvhodnejšiu vl-

novú dlžku 3 ,um a pre cyklohexanon 5,85 jmn.Pre zistenie cy-

klohexanonu vo vodných nádržiach použila LASTOCKINA C313

IČ-spektrofotometriu v oblasti 1710-1718 cm~ . Meria sa v

CC1, extrakte pri absorpčnom maxime 1715 cm" a metóda je

priamo použitelná pre koncentrácie nad 10 mg.l . Pri niž-

ších koncentráciách sa ku skoncentrovaniu cyklohexanonu po-

užíva destilácia. ROMANCOVA C323 pri stanovení cyklohexano-

lu a cyklohexanonu vychádza z farebných reakcií týchto lá-

tok s p-dimetylamínobenzaldehydom /DABA/ v prostredí 83 %

H-SO.. Za týchto podmienok cyklohexanol poskytuje višňovo-

červený komplex s absorpčným maximom pri 520 nm /C =40 000/

a cyklohexanon citrónovožltý komplex s absorpčným maximom

pri 435 nm / C - 10 000/.

V posledných rokoch sa však analytika cyklohexanolu a

cyklohexanonu, resp. analytika organických látok vôbec, u-

priamuje na chromatografické metódy a to hlavne na GC,GLC a

HPLC. Tieto metódy sú výhodné'nielen z hladiska citlivosti

a špecifičnosti, ale i z hladiska jednoduchosti samotného

stanovenia, pričom nie sú náročné ani na zručnost operátora.

Väčší dôraz sa kladie na teoretické znalosti adsorpčných a
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separačných procesov.

Stanovenie metódami plynovej chromatografie spočíva v

skoncentrovaní vzorky, jej separácii a následnej identifiká-

cii a stanovení jednotlivých zložiek.K samotnému stanoveniu

sa používa viacero metód, z ktorých najvyužívanejšia je me-

tóda vnútorného Štandardu. Medzi základné kritériá chromato-

grafických metód patrí polarita látok, dôsledkom čoho je

venovaná osobitná pozornosť stanoveniu cyklohexanolu a cy-

klohexanonu ako slabo až stredne polárnych látok vedla ne-

polárného cyklohexanu. Identifikácia môže byť nepriama,t.j.

z elučných údajov porovnaním so štandardami, alebo priama,

kde okrem informácie o existencii zložky sú k dispozícii aj

informácie o jej povahe a štruktúre získanej inými metódami

/IC spektrofotometria, hmotnostná spektrometria a pod./.

Z aspektu v literatúre odporúčaných chromatografických

metód vyplynulo, že sa vyžaduje overiť metódy pre analýzu u-

vedených látok predovšetkým z hladiska programovania teplo-

ty, použitím vhodnejších sorbentov, prípadne stacionárnych

fáz, resp. optimalizováním podmienok stanovenia pre použitý

prístroj a metódu C 33-383.

Pri overovaní možnosti stanovenia cyklohexanu možno vy-

chádzať z toho, že pre cyklohexan ako typickú nepolámu lát-

ku sa javia vhodné metódy používané pre stanovenie ropných

látok. Tým, že cyklohexan je v plynovej . chromatografii čas-

to využívaný ako vnútorný štandard je k dispozícii dostatok

literatúry, kde sú uvedené jeho retenčné indexy, čo možno

využiť pri jeho stanovení. Pre jeho izoláciu z vody sa naj-

častejšie využíva extrakcia do nepolárného rozpúšťadla /naj-

častejšie do CC1., alebo hexanu/. Nevýhoda tohto spôsobu je

v tom, že je tu možnosť čiastočného úniku cyklohexanu zo

vzorky vody do ovzdušia počas jej transportu od odberu po

analýzu, čo je dané jeho hydrofóbnym charakterom, jeho níz-

kym bodom varu a tým i vysokou tenziou pár nad vodou.Na za-

medzenie týchto nežiadúcich efektov bolo vypracovaných via-
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cero techník, z ktorých najpoužívanejšie sú metódy head spa-

ce a purge and trap. Pre obidve metódy sú k dispozícii ko-

merčne vyrábané prístroje, avšak k stanoveniu metódou head

space možno použit jednoduchších pomôcok. PLODEROVÄ c39:

pri využívaní tejto metódy pri stanovení cyklohexanu dosiah-

la medzu stanovenia 1 ppm a medzu identifikácie 0,1 ppm. Me-

dzi najdôležitejšie požiadavky pri tejto metóde je vysoká

přesnost a stabilita teploty temperovania. Pri odchýlke tep-

loty o 1 °C predstavuje chyba vo výsledku 3-8 % C40D.

Táto práca sa zameriava na verifikáciu spektrofotomet-

rických metód na báze farebných komplexov s p-dimetylamino-

benzaldehydom a H-kyselinou a chromatografických metód sta-

novením sumárnej hodnoty cyklohexanolu a cyklohexanonu pria-

mym nástrekom, ako i stanovením cyklohexanolu, cyklohexano-

nu a cyklohexanu po ich skoncentrovaní na sorbente XAD-2 a

následnom stanovení po ich desorpcii do butanolu.

SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENIE CYKLOHEXANOLU

A CYKLOHEXANONU S POUŽITÍM P-DIMETYLAMINOBENZALDEHYDU

Princíp metódy spočíva v tom, že cyklohexanol a cyklo-

hexanon reaguje s DABA v prostredí 83 % H.SO. za vzniku fa-

rebných komplexov. Cyklohexanol vytvára červený komplex s

absorpčným maximom pri 520 nm a cyklohexanon žltý s absorp-

čným maximom pri 435 nm. Intenzita zafarbenia je úmerná kon-

centrácii uvedených látok v sledovanom roztoku a metóda u-

možňuje stanovenie týchto látok v koncentračnom rozsahu 10-

-100 mg.l~ pri použití 0,2 ml analyzovanej vzorky vody.

Pomôcky a reagencie

Spektrofotometer s možnosťo merania absorbancie vo vi-

diteľnej oblasti spektra s použitím absorpčných maxím 520 a

435 nm, 1 cm kyvety, 10 ml skúmavky, vodný kúpeí;

p-dimetylbenzaldehydové činidlo: 5 % roztok v 83 %
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H 2SO 4, pripraví sa vždy čerstvý pred použitím;

Základné štandardné roztoky cyklohexanolu a cyklohexa-

nonu sa pripravujú v koncentrácii 1 mg v 1 ml;

Pracovné štandardné roztoky sa pripravujú tak,že sa do

10 ml odmerných baniek napipetujú množstvá základného štan-

dardu 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 a 1,0 ml a doplnia sa destilo-

vanou vodou po značku. Z týchto roztokov sa potom k prípra-

ve kalibračných grafov použije po 0,2 ml, čo odpovedá kon-

centráciám cyklohexanolu a cyklohexanonu 0,002, 0,004,0,008,

0,012, 0,016 a 0,020 mg týchto látok v sledovanom objeme

/0,2 ml/.

Postup stanovenia

Do jednej skúmavky sa dá 0,2 ml sledovanej vzorky vody

a do druhej 0,2 ml destilovanej vody. Potom sa do každej

pridá po 0,4 ml čerstvo pripraveného roztoku DABA a 4,6 ml

83 % H-SO.. Roztoky sa opatrne premiešajú a udržujú sa pri

vare na vodnom kúpeli 15 minút. Po ochladení sa zmeria ab-

sorbancia vzorky oproti slepému pokusu pri dvoch absorpč-

ných maximách /pri 435 a 520 nm/ a pri použití 1 cm kyviet.

Výpočet cyklohexanol: (mg.l"1)* a • 1 0 0°
0,2

kde a je koncentrácia cyklohexanolu odpovedajúca absor-

bancii pri 520 nm,

0,2 - objem vzorky v ml použitý k analýze.

Výpočet cyklohexanon: (mg.l~ ) =— a— :

0,2

kde a je odpovedajúca koncentrácia cyklohexanonu pri ab-

sorbancii 435 nm, od ktorej je treba najprv odpo-

čítat 73 % nameranej absorbancie pri 520 nm,

0,2 - objem vzorky v ml použitý k analýze.
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Rušivé vplyvy

Stanovenie môže rušiť přítomnost vyšších alkoholov

/počnúc propylakoholom/ a ich esterov, ako i niektoré ali-

fatické aldehydy a ketóny. Acetón neruší v prítomnosti 10-

-násobného prevýšenia, formaldehyd a acetaldehyd v prítom-

nosti 50-násobného prevýšenia a kyselina mravčia a octová

až v prítomnosti 200-násobného prevýšenia vzhladom na prí-

tomný cyklohexanol a cyklohexanon v analyzovanej vzorke.

Přesnost stanovenia je - 10 %.

SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENIE CYKLOHEXANONU

POMOCOU H-KYSELINY

Metóda je založená na reakcii cyklohexanonu diazónio-

vou solou H-kyseliny /l-naftylamín-8-oxi-3,6-dÍ3ulfónová ky-

selina/, pričom intenzita vzniklého zafarbenia je úmerná

koncentrácii cyklohexanonu. Reakcia sa uskutočňuje v prí-

tomnosti disiričitanu sodného a urotropínu v alkalickom

prostredí. Meria sa pri absorpčnom maxime 520 nm. Metóda u-

možňuje stanovit cyklohexanon v koncentračnom rozsahu 2-20

mg.l pri použití do 1 ml analyzovanej vzorky vody.Boli o-

verené 2 modifikácie tejto metódy.

Pomôcky a reagencie

Spektrofotometer 540 nm, 1 cm kyvety,

15-20 ml skúmavky so zábrusovým uzáverom a označením

10 ml objemu,

0,25 % roztok sodnej soli H-kyseliny /l-naftylamín-8-

-oxi-3,6-disulfonová kyselina/ v roztoku H2SO4 0,0125 mol.

.1 . Roztok je stály v priebehu 24 hodín ak sa udržuje v

chlade a v tmavej flaši,
dusitan sodný - 1 % vodný roztok,

urotropín /hexametyléntetraamln/ - 20 % vodný roztok,

hydroxid sodný - 20 % vodný roztok,
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štandardný roztok cyklohexanonu - základný roztok 1 mg

v 1 mlf pracovný štandardný roztok sa zrieďuje zo základné-

ho štandardného roztoku nasledovne: do 10 ml odmerných ba-

niek sa napipetuje 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 a 1,0 ml základ-

ného Standardu a doplní sa do 10 ml destilovanou vodou. Z

týchto roztokov sa potom pre prípravu kalibračného grafu od-

pipetuje po 0,2 ml a doplní sa do 1 ml destilovanou vodou a

štandardné roztoky sa potom analyzujú nasledovným pracovným

postupom.

Postup stanovenia

Do zábrusovej 15-20 ml skúmavky, ktorá má označené 10

ml objemu sa dá 1 ml analyzovanej vzorky vody a postupne sa

pridáva po 0,2 ml nasledovných reagencií: H-kyselina,NaNO ,

urotropín, disiričitan sodný /alebo draselný/ a hydroxid

sodný. Po pridaní každej reagencie sa skúmavka premieša. Vy-

žaduje sa presne dodržať, poradie pridávaných činidiel i pi-

pe t o van ý objem. Po 5 minútach od pridania činidiel sa roz-

tok doplní do 10 ml destilovanou vodou, premieša a meria sa

absorbancia pri 540 nm v 1 cm kyvetách oproti slepému pokusu,

ktorý sa robí rovnakým postupom súčasne so vzorkou vody za

použitia 1 ml destilovanej vody. Presnosť stanovenia je do

i 10 %.

Výpočet cyklohexanonu: (mg.l"1) - a' l 0 0 °

kde a je odpovedajúca koncentrácia cyklohexanonu k namera-

nej absorbancii pri 540 nm,

V - objem vzorky vody použitý k analýze.

Rušivé vplyvy

Reakciu cyklohexanonu za vyšeuvedených podmienok neru-

ší přítomnost cyklohexanolu, benzénu, nitrocyklohexanu,kap-

rolaktamu, kyseliny adipovej, mravčej a octovéj,formaldehy-

du a acetaldehydu. Ruší cyklohexanoxim, ktorý poskytuje s
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diazóniovou solou H-kyseliny analogickú reakciu. Uvedeným

postupom možno stanovit cyklohexanon až v 100-násobnom pre-

bytku cyklohexanolu; pri 200-násobnom prebytku nastáva zvý-

šenie výsledkov asi o 36 %.

CHROMATOGRAFICRÉ STANOVENIE SUMÁRNEJ KONCENTRÁCIE

CYKLOHEXANOLU A CYKLOHEXANONU METÓDOU PRIAMEHO

NASTREKU

Metóda je založená na separácii vzorky v kolóne plyno-

vého chromatografu a následnej detekcii plameňovoionizačným

detektorom. Vzorka sa separuje na Porapaku Q,ktorý je v pod-

state kopolymérom styrénu a divinylbenzénu.Absencia stacio-

nárnej kvapalnej fázy v tomto prípade umožňuje priamy nás-

trek vodnej vzorky do kolóny čo značne zjednodušuje celú o-

peráciu stanovenia.

Prístroje a pomôcky

Plynový chromatograf CHROM 4 s príslušenstvom,plameňo-

voionizačný detektor, zapisovač, integrátor CI-100,

mikrostriekačka s rozsahom 1-10

20 ml srdcovky,

štandardné látky cyklohexanol, cyklohexanon,metylizobu-

tylketon.

Pracovné podmienky chromatografu

Sklenená náplňová kolóna, dĺžka 100 až 120 cm,vnútorný

priemer 3 mm. Náplň Porapak Q firmy Waters, mésh 80 * 100.

Teplota kolóny 170 °C, teplota injektora 210 °C. Nosný plyn

N~, prietok 35 ml.min" , prietok vzduchu je 0,5 l.min ,
-1

prietok H- je 50 ml.min

Postup stanovenia

Do 20 ml srdcovej banky sa dá zmes 5 ml cyklohexanolu

a 5 ml cyklohexanonu pri teplote miestnosti cca 25 C. Na
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chromatografe sa nastavia ptftAdované parametre a po ustále-

ní podmienok sa nastrekne 1 jil vzorky pre orientačnú analý-

zu. Z chromatogramu sa zistí, či je možné použitie metylizo-

butylketónu /MIBK/ ako vnútorného štandardu z hladiska roz-

líšenia od ostatných píkov. Ak to nie je možné,je treba zvo-

liť, niektorý dobre rozlišitelný pík za referenčný.Je vhodné

overili si jeho stabilitu počas analýzy porovnaním s inými

píkmi 3-5 meraniami. Pri použití vnútorného štandardu sa od-

plpetuje 10 ml vzorky do srdcovej banky a mikrostriekačkou

sa do banky nastrekne 2 jul MIBK. Roztok sa nechá 10 minút

ustálit a potom sa 1 minútu pretrepe. Ak sa nepoužije vnú-

torný štandard, ako východiskový roztok poslúži 10 ml vzor-

ky vody. Citlivost prístroja sa nastaví na takú hodnotu, a-

by pík cyklohexanolu a cyklohexanonu predstavoval 20 - 30%

rozsahu zapisovača. Referenčný pík by mal byť v intervale

20-90 % rozsahu zapisovača. Ak je zrejmá disproporcia me-

dzi plochami týchto píkov, treba upraviť koncentráciu štan-

dardu /v prípade použitia vnútorného štandardu/ na takú hod-

notu, aby vyhovovala vyššie uvedeným podmienkam. V prípade

volby referenčného piku priamo z chromatogramu vzorky je

treba zvoliť optimálny pík z hladiska stability,rozlišitel-

nosti i plochy. Pri sumárnej koncentrácii cyklohexanolu a

cyklohexanonu do 200 mg.l~ sa odporúča prídavok 1 ,ul MIBK

do 20 ml vzorky a práca pri citlivosti 1x5.Pri koncentrácii

do 1000 mg.l prídavok 2 jul MIBK do 10 ml vzorky a pracu-

je sa pri citlivostiach 1x10, alebo 1x20, volba MIBK a cit-

livosti závisí od optimalizácie, ktorú je najlepšie urobit

pre každý prípad zvlášť. Po nástreku z východiskovej vzorky

do chromatografu sa v nej rozpustí 1-3 pi štandardného roz-

toku cyklohexanolu a cyklohexanonu. Množstvo sa volí tak,a-

by sa prírastok plochy pohyboval v intervale 20-50 % pôvod-

nej plochy piku. Odporúča sa urobiť 5-7 meraní,kde sa medzi

každým meraním pridá konštantné množstvo štandardného roz-

toku ku vzorke. Pri rozpúšťaní štandardného roztoku vo vzor-

ke sa postupuje podobne ako pri rozpúšťaní MIBK.
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Druhou, výhodnejšou variantou analýzy je, že sa vopred

pripraví potrebná sada roztokov so štandardným prídavkom.O-

proti predošlej variante je treba použiť väčšie množstvo

vzorky, avšak je možnosť dodatočného overenia správnosti a-

nalýzy. Výhodou metódy Štandardného prídavku s použitím re-

ferenčného piku je, že nie je závislá od množstva nástreku

do chromatografu, presnosť sa vyžaduje len pri príprave roz-

tokov.

Výpočet koncentrácie

Hladaná sumárna koncentrácia c cyklohexanolu a cyk-

lohexanonu vo vzorke sa vypočíta zo vzťahu

c a k . x

o o o

kde k je priemerná veličina zo vzťahu

ř "n
n=l N

kde N je celkový počet štandardných prídavkov.

Parameter k , ktorý vyjadruje závislosť velkosti po-

meru plôch píkov od sumárnej konecntrácie cyklohexanolu a

cyklohexanonu sa vypočíta zo vzťahu

n . -9 . VM

/x -x /. Vno o

kde x a x sú bezrozměrné veličiny vyjadrujúce pomer

plochy píkov hladanej a referenčnej látky, index /o/ je pre

vzorku bez štandardného prídavku a /n/ pre vzorku s n-ná-

sobným konštantným prídavkom. V je objem vzorky v ml, V N

je objem nástreku štandardného prídavku do vzorky vody me-

dzi jednotlivými meraniami v ;ul a •$ je priemerná hodnota

hustoty zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu, 950 kg.m . Da-

né vzťahy predstavujú zjednodušenú formu výpočtu pre prak-

tické použitie.
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Rušivé vplyvy

Rušivé vplyvy neboli pozorované. Pri velmi znečiste-

ných vzorkách je vhodné v záujme ochrany náplne kolony vzor-

ku přefiltrovat, alebo prečisti* na predkolónke. Je si však

treba overiť, či pri čistení vzorky nedochádza k čiastoč-

nému úniku stanovovanej látky.

CHROMATOGRAFICKÉ STANOVENIE CYKLOHEXANOLU,

CYKLOHEXANONU A CYKLOHEXANU PO ICH

SKONCENTROVANÍ NA SORBENTE

Stanovenie spočíva v tom, že z vody sa uvedené zložky

zachytia na sorbente XAD-2 /styrén divinylbenzénový kopoly-

mér/ a po de sorpci i do butanolu sa stanovia na plynovom

chromatografe s použitím plameňoionizačného detektora.

Prístroje a pomôcky

Plynový chromatograf CHROM 4 s programátorom teploty a

ostatným príslušenstvom, detektor FID, zapisovač,integrátor

CI-100,

sklenená náplňová kolóna dlhá 200-220 cm s vnútorným

priemerom 3 mm, náplň 4 % SE-30 a 6 % QF-1 na Chromosorbe W-

-HMDS, 60-80 mesh,

mikrostriekačka s objemom do 10 jul, kolónka z nerezo-

vej ocele dlhá 8-10 cm s vnútorným priemerom 7 mm,náplň Am-

ber lite XAD-2, 0,2-0,3 mm,

čerpadlo s výkonom 200-500 ml za hodinu, polyetylénové

hadičky s vnútorným priemerom 1-2 mm, 1 litrové flaše na

vzorky vody, srdcové banky, odmerné valce 10 ml,

štandardy cyklohexanol, cyklohexanon, cyklohexan,MIBK,

butanol•
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Pracovné podmienky chromatografu

Pracuje sa s teplotným programom trvajúcim 50 minút.

Počiatočných 8 minút pri teplote 40 °C, potom s gradientom

teploty 5 °C za min. až na 100 °C. Teplota injektora je 140

°C. Nosný" plyn je N,, prietok 30 ml.min . Detektor FID s
-1 -1

prietokom vzduchu 0,5 l.min a prietokom H 2 60 ml.min .
Postup stanovenia

1 liter vzorky vody sa nechá pretiecť cez kolónku napl-

nenú aorbentom XAD-2. Rýchlosť prietoku sa má pohybovať v

intervale od 300-500 ml.h" . Ak nie je k dispozícii čerpad-

lo, je možné nechať vodu pretekať samospádom- Dôležité je,

aby parametre prietoku zostali rovnaké pre celú sériu sorp-

cií. Kolónka sa pred použitím premyje 20 ml metanolu a 100

ml destilovanej vody. Po pretečení celého objemu vody sa za-

chytené látky desorbujú 5 ml butanolu. Od butanolu zachyte-

ného do odmerného valca s delením po 0,1 ml sa injekčnou

striekačkou odoberie voda a 4 ml butanolu sa napipetujú do

5 ml r alebo 10 ml srdcovky. Pridá sa MIBK ako vnútorný štan-

dard. Jeho množstvo závisí od koncentrácie jednotlivých lá-

tok v butanole a plocha jeho piku by mala byť rádové rovná

ploche skúmaných píkov. Preto je vhodné pred pridaním MIBK

sa jedným nástrekom presvedčiť o približne rádovej hodnote

koncentrácií cyklohexanolu/ cyklohexanonu a cyklohexanu v

butanole a podlá toho voliť koncentráciu vnútorného štandar-

du. Pre vlastnú chromatografickú analýzu sa nastrekuje oko-

lo 2,5 ul koncentrátu pri programovanej teplote 8 min 40 °C,

potom 5 °C.min~ až na 100 °C. Celkový čas analýzy je 50 min.

Kalibračná závislosť sa zostrojí z hodnôt, ktoré sa získali

analýzou vôd, v ktorých bolo rozpustené 3, 5, 10 a 20 jul cy-

klohexanolu, cyklohexanonu a cyklohexanu.Z kalibračného gra-

fu sa získa informácia o % výťažnosti pre jednotlivé koncen-

trácie. Pri počítaní plochy píkov sa odčítava od nameranej

hodnoty veľkosť plochy šumu v danom intervale retenčných ča-

sov, ktorá sa zistí z chromatogramu čistého butanolu s vnú-



379

torným štandardom. Butanol p< iý na desorpciu má byť

prečistený na aktívnom uhlí estilovaný.Rozpúšťanie or-

ganických látok vo vode pre prípravu štandardov sa robí

priamym nástrekom látky do požadovaného objemu vody, najme-

nej 1 hodinovým ustálením a následným pretrepaním v trvaní

1 min.

Výpočet

Objem stanovovanej látky v 4 ml butanolu,ktoré sa zís-

kajú odpipetovaním s cca 5 ml butanolu prehnatého cez kolon-

ku s XAD-2 po predchádzajúcej sorpcii stanovanej látky z vo-

dy na kolónu sa zistí pre každú látku zo vztahu

A . vxV - -JS i —
A š . k

kde A je plocha piku stanovovanej látky,

Aw - objem vnútorného štandardu /MIBK/ rozpusteného

v butanole /odporúča sa 1-3 ;ul/r

k - korekčný faktor, ktorý sa zistí vyhodnotením

plôch pri práci so známymi hodnotami V a a V .

Od plôch píkov stanovovaných látok je treba odčítať

plochu šumu, ktorá sa získa z chromatogramu čistého butano-

lu, t.j- z a plochu píku cyklohexanolu, cyklohexanonu a cy-

klohexanu považovať len prírastok plochy v danom intervale

retenčných časov oproti butanolu. Medze stanovenia sú pre

cyklohexan 50 ;ug.l~ , cyklohexanon 500 ;ug.l~ a cyklohexa-

nol 2 mg.l" • Výsledné koncentrácie látok vo vode sa získa-

vajú porovnaním s výťažnosťou kalibračných závislostí pre

danú koncentráciu v butanole.

Rušivé vplyvy

Stanovenie nie je možné, ak je slabá rozlíšiteľnosť,

t.j. ak sa v danej oblasti retenčných časov nachádza viac

ďalších píkov. Metóda nakoncentrovania na pevnom scrbente v

kolónke nie je vhodná, ak ;-,.: koncentrácie látok vc vode vy-
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soké /napr. v prípade odpadových vôd/, pretože r.räže dôjsť.

k prekročeniu kapacity kolónky a tým k jej zahlteniu. Prí-

tomnosť benzénu v 25-násobnom prebytku,kyseliny octovej v

1000-násobnom prebytku pri koncentrácii stanovovaných látok

4 mg.l neruší stanovenie a pri 500-násobnom prebytku bu-

tanolu bol zistený"10 % pokles výťažnosti.

DISKUSIA

Uvedené metódy boli preverené z hľadiska citlivosti,

presnosti a rušivých vplyvov. Javia sa vhodné pre analýzu

úžitkových a odpadových vôd i z hľadiska jednoduchosti ana-

lýzy a nenáročnosti prístrojového vybavenia.Pri chromatogra-

fických metódach možno využiť tuzemské prístroje.Spektrofo-

tontetričká metóda pre stanovenie cyklohexanolu a cyklohexa-

nonu s použitím p-dimetylaminobenzaldehydu je velmi jednodu-

chá a nenáročná z aspektu použitých reagencií.Stanovenie je

možné v rozsahu koncentrácií 10-100 mg.l pri použití 0,2

ml analyzovanej vzorky a meraní absorbancie pri 435 a 520

nm. Chyba pri stanovení

C-olu 10 mg.l je 20%, pri stanovení c-onu 15 %

60 mg.l"1 0,8 % 0 %

100 mg.l"1 2,5 % 13 %.

Reprodukovatelnosť stanovenia pri analýze 15 vzoriek s ob-

sahom 60 mg.l" C-olu je v rozsahu -6,1 - +4,3 % a C-onu

-10,5 - +3,8 %. Reprodukovatelnosť stanovenia velmi závisí

na precíznosti urobenia analýzy, pričom je nutné pri pridá-

vaní činidiel udržiavať rovnaké tempo i pipetované množstvo

činidiel i vzorky. Pri výpočte cyklohexanolu sa vychádza z

vyhodnotenia absorbancie pri 520 nm. Nakolko spektrum cyklo-

hexanonu je ovplyvnené spektrom cyklohexanolu treba túto

skutočnosť brať do úvahy pri výpočte cyklohexanonu. Z hod-

nôt absorbancie vyplynulo, že tento podlej, predstavuje 73 %

cyklohexanolu, ktorý treba odpočítať od nameranej absorban-
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cie pri 435 nm pred vyhodnotením cyklohexanonu. Zistilo sa,

že pri navrhovanom postupe stanovenia nerušia kyseliny mrav-

čia a octová, formaldehyd, metyletylketon a aceton ani keď

siS v 100-násobnom prebytku.

Citlivejšie sú spektrofotometrické metódy na stanove-

nia cyklohexanonu založené na jeho farebnej reakcii s dia-

zóniovou soXou H-kyseliny za vzniku azofarbiva. Stanovenie

sa uskutočňuje v prítomnosti disiričitanu a urotropinu,kto-

rý zamedzuje oxidácii cyklohexanolu, a tým eliminuje jeho

rušivý vplyv pri stanovení. K analýze sa používa 1 ml vzor-

ky vody a metódou možno stanovit cyklohexanon v rozsahu 5-

-50 resp. 2-20 mg.l* pri absorpčnom maxime 540 nm.Bolo pre-

verených viacero modifikácií tejto reakcie a ako najvhodnej-

šia sa javí podlá Lurjeho. Reprodukovatelnosť pri analýze

15 vzoriek je pri koncentrácii 4 mg.l"1 s chybou 0 - +4,8 %

a pri koncentrácii 15 mg.l" s chybou O - - 3,9 %.Chyba pri

stanovení 10-40 mg.l~ predstavuje 0,5-2,,5 %.Stanovenie ne-

rušia kyseliny mravčia, octová a propionová, ako i cyklohe-

xanol ani v 100-násobnom prebytku. Pri 200-násobnom prebyt-

ku C-olu nastáva zvyšovanie výsledkov o 36 %. Obe spektro-

fotometrické metódy sú výhodné i z hladiska stálosti fareb-

ného komplexu, pričom zmeny v absorbancii neboli zistené a-

ni po 24 hodinách.

Z chromatografických metód bola rozpracovaná metóda

stanovenia cyklohexanolu a cyklohexanonu na náplňovej koló-

ne s Porapakom Q, ktorá umožňuje priamy nástrek vodnej vzor-

ky do kolóny, čo je výhodné i z hladiska inštrumentácie i

trvania analýzy. Medza stanovenia sa pohybuje okolo 10 mg.

.l"1 a medza detekovatelnosti okolo 1 mg.l~ .Chyba stanove-

nia predstavuje 10-20 %. Najvýhodnejšou sa v tomto prípade

ukázala metóda štandardného prídavku, pri ktorej sa praco-

valo s relatívnymi hodnotami plôch vzhľadom na plochu vnú-

torného štandardu. Tento zdvojený postup umožňuje i čiastoč-

nú kontrolu správnosti mer. ;a.Ak sa nepoužil známy vnútor-
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ný štandard, potom sa plochy vztahovali na určitý pík nezná-

mej látky vo vzorke. Rozptyl výsledkov bol v tomto prípade

väčší, hodnoty O ^* 60-80 % z priemernej hodnoty.v oboch

prípadoch sa však táto metoda osvedčila viac než metoda ka-

libračnej čiary /kalibračnej krivky/, kde hodnota 3 O pre-

vyšovala 100 %. Citlivosťou i informáciou o sumárnom množ-

stve je separácia na Porapaku Q v spojení s metódou vniítor-

neho štandardu vhodná pre hodnotenie kvality odpadových vôd,

pretože poskytuje i informácie o prítomnosti ďalších konta-

minantov zo série organických rozpúšťadiel s bodom varu do

200 °C.

Druhá testovaná chromatografická metóda spočíva v skon-

centrovaní zisťovaných látok na tuhom sorbente typu Amberli-

te XAD-2, následnej desorpcii do butanolu a separácii na ko-

lóne, naplnenej Chromosorbom W-HMDS zmočeným fázami QF - 1

/6 %/ a SE-30 /4 %/. Medze stanovenia boli pre cyklohexanol

2 rag.l" , cyklohexanon 0,5 mg-1 a pre cyklohexan 0,05 mg.

.1 . Prekážkou ďalšieho zníženia bol malý výťažok prekon-

centrácie pri cyklohexanole a cyklohexanone /10-20 %/ a

ťažko odstranitelné znečistenie butanolu. Pri zabezpečovaní

štandardných podmienok sa chyba stanovenia pohybovala okolo

30 %. Zvýšenie citlivosti i presnosti uvedenej metódy by bo-

lo možné jednak použitím väčšieho objemu vodnej vzorky a

taktiež ďalšou optimalizáciou typu použitého sorbentu a de-

sorpčného média. Metóda je perspektívna a vhodná pre špeci-

fické stanovenie organických látok v povrchových a podzem-

ných vodách.

ZAVER

Práca sa zameriava na stanovenie cyklohexanolu, cyklo-

hexanonu a cyklohexanu vo vodách s využitím spektrofotomet-

rických a chromatografických metód. Pri prvwj spektrofoto-

metrickej metóde sa využíva farebnej reakcie týchto látok

s p-dimetylaminobenzaldehydom v prostredí H 2SO 4. Meria sa
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pri 435 a 520 nm. Metóda umožňuje priame stanovenie cyklo-

hexanolu a cyklohexanonu v rozsahu 10-100 mg.1 pri použití

0,2 ml vzorky vody. Presnosť stanovenia je - 10 %.

Druhá fotometrická metóda využíva farebnej reakcie s

diazóniovou solou H-kyseliny /l-naftylamín-8-oxi-3,6-disul-

fónová kyselina/ v alkalickom prostredí za prítomnosti di-

siričitanu a urotropínu pri použití 1 ml vzorky vody. Meria

sa pri 540 nm a metóda umožňuje stanoviť cyklohexanon v kon-

centračnom rozsahu 2-20 mg.l s presnosťou stanovenia do

- 10 %.

Z chromatografických metód sa verifikovala metóda su-

márneho stanovenia cyklohexanonu a cyklohexanolu priamym ná-

strekom vodnej vzorky do prístroja. Ako stacionárna fáza

bol použitý styrén, divinylbenzénový kopolymér typu Porapak

Q. Medza stanovenia je 10 mg.l , medza detekovatelnosti i

mg.l" , pričom možno bez riedenia stanoviť i koncentrácie

do 4 g.l . Presnosť stanovenia je 10-20 %.

Pri druhej chromatograflckej metóde sa využíva prekon-

centrácie stanovovaných látok na tuhom sorbente typu Amber-

lite XAD-2 a po desorpcii do butanolu sa stanoví za použi-

tia deliaceho systému SE-30 s QF-1 na Chromosorbe W - HMDS.

Medza stanovenia pre cyklohexanol je 2 mg.l" , pre cyklohe-

xanon 0,5 mg.l" a pre cyklohexan 0,05 mg.l" .Presnosť sta-

novenia je do 30 %.

LITERATÚRA

C1D GRUSKO, J.M.: Vrednyje organičeskije sojedinenija v pro-

myšlennych stočných vodách, Chimija, Leningrad, 1976.

£23 SAVELOVA, V.A. a kol.: Sanitárnaja ochrana vodojemov ot

zagrjaznenija stočnými vodami, Medzig, Moskva, 1962.

C33 SAX, N.: Dangerous Properties of Industrial Materials,

Reinhold, New York-London, 1961.



384

C4] DAWSON, G.W. a kol.: Control of Spillage of Hazardous

Polluting Substances, Program No 1509, Contract No 14.

-12-866, Washington, 1970.

C5D Pravila ochrany poverchnostnych vod ot zagrjaznenija

stočnými vodami,Izdatelstvo meliorácií i vodnovo choz-

jajstva SSSR, Moskva, 1975.

C6D VERTEBNAJA, P.I. - MOZAJEV, E.A.: Sanitárnaja ochrana í

vodojemov ot zagrjaznenija promyšlennyroi stočnými vo- |

dami, Hedzig, Moskva, 1960. f

C 7] NOVGORODOVA, L. a kol.: Promyšlennyje zagrjaznenije í;

vodojemov, Medicína, Moskva, 1967. \

C8D Industrial Pollution Control Lund, New York-St.Luis- j

-San Francisco, 1971. '.

C 9] Navrhované hodnoty NPK škodlivých látek ve vodě toků

určených k obecnému používání /preklad/. Návrhový ma-

teriál WHO, Ženeva, 1974.

C10] Wasserschadstoffkatalog, Herausgegeben vom Institut

fur Wasserwirtschaft, Zentrallaboratorium, im Auftrag

des Ministeriums fur Umveltschutz und Wasserwirt-

schaf t , 3 Lieferung, Berlin, 1981.

C113 CHALUPA, M.: Nejvýše přípustné koncentrace škodli-

vých látek ze zdrojů určených k hromadnému zásobování

obyvatelstva pitnou vodou. "Racionalisace technologic-

kých postupů ", CSVTS, Brno, 1980, 13.

[12] Seznam hodnot škodlivých látek pro vodu vodárenských

zdrojů. Acta hygienica epidemiologiea et microbiologi-

ca. Příloha 3, Praha, 1981.

C13] CSN 83 0611 Pitná voda /27.3.1974, novelizovaný dopl-

nok 1978/.

C143 CSN 83 0602 Posuzování jakosti povrchové vody a způ-

sob její klasifikace /23.6. 1965/.



385

C153 Sbírka zákonu CSSR, cáStfca 8, usnesení 25 /28.3.1975/.

C163 Water Quality Sourcebook, A. Guide to Water Quality Pa-

rameters, Inland Waters Directorate, Water Quality

Branch, Environment Canada, Ottawa, Ontario, 1979.

C173 Wasserversorgung Oberflächenwasser, Eignung von Ober-

flächenwasser als Rohstoff fflr die Trinkwasserversor- ]

gung, Technlsche Regin, Arbeitsblatt, W 151, 1975. f

C183 FOESS, G.W. - ERICSON, W.A.: Toxic control - the trend f

of the future. Water and Wastes Engineering 2,1980,21. \
i

C193 CSN 830520 Fyzikálno-chemický rozbor pitné vody /20.5. \
1977/. \

C203 ČSN 830540 Fyzikalno-chemický rozbor odpadních vod./17. '
2. 1984/.

C213 Unificirovanije metody issledovanija kačestva vod,časti

1, Sovjet ekonomičeskoj vza jmopomošci..Moskva, 1977.

C223 Annual Book of ASTM Standards, part 31, Water,American

Society for testing and Materials, Philadephia, 1979.

C 233 Standard Methods for the Examination Water and Waste-

water, 15-th edition 1980, APHA-AWWA-WPCF.

C243 NAGARE, S.D. - MITCHELL, J.: Some Applications of the -,

Komarowski Reaction. Anal. Chem. 9, 1953, 1376.

C253 MASLENNIKOV, A.S.: Opredelenije malých kolíčestv cyklo-

gegsanona v vodných rastvorach i v vozduche. Zav. lab.

20, 1954, 40.

C263 KARJAKIN, Ju.V.: Cistije chimičeskije reaktívy,1936,79.

C273 MASLENNIKOV, A.S.: Opredelenije cyklogegsanona v pri-

sudstvii drugich ketónov. Z. prikl. chimii 31, 8,1958,

1277.

C283 MASLENNIKOV, A.S.: Razdelnoe opredelenije cyklogegsano-

na i cyklogegsanola v vodných rastvorach. Z.prikl. chi-

mii 32, 1959, 933.



386

C293 LURJE, Ju.Ju.: Analytičeskaja chimija promyšlénnych

stočných vod. Chimija, Moskva, 1984, 406.

C303 FINKELSTEIN, A.I.: Spektrofotometričeskije metody ana-
lýza organičeskych sojedinenii v chimičeskoj promyŠlen-
nosti. Zav. Lab. 25, 1959, 932.

C 313 LASTOCKINA, K.O.: Spektrofotometričeskoe opredelenije

cyklogegsanona v vode vodojemov. Gigiena i sanit. 1,

1973, 68.

H323 ROMANCOVA, G.: Spektrofotometričeskoe opredelenija ma-

lých količestv oyklogegsanola i cyklogegsanona v zme-

siach. Zav. Lab. 36, 3. 1970, 280.

C33} ARAKELJAN, V.G.: Chromatografičeskij analiz produktov
proizvodstvija kaprolaktama, Z. anal, chimiji, 22, 3,
1967, 413.

C343 LADYGIN, V.: Chromatografičeskoje opredelenije cyklo-

gegsanona. Zav. Lab. 38, 2, 1972, 154.

C353 KUCHAREV, P.:Chromatografičeskoje opredelenije cyklo-

gegsanona a cyklogegsanola. Sb. Nauč. Tr. Kuzbas. Poli-

těCh. Inst. 36, 1971, 99.

C36] GOLDENBERG, M.Z.: Chromatografičekoje opredelenije cyk-

logegsanola i cyklogegsanona v produktach oxidaciji

cyklogegsana. Azot. Prom., 2, 1974, 36.

C373 WEHRI, A. - KOVATS, E.: Retention Indexes on Apiezone

L. Helv. Chim. Acta, 42, 1959, 2709.

C383 BROWN, I. - CHAPMAN, I.L. - NICHOLSON, G.J.: Retention

Indexes on Apiezone L.Austr. J. Chem. 21, 1968, 1125.

C393 PLODER, I.: Gaschromatographischer Nachweis einiger

Schadstoffe im Wasser mittels Head-Space Technik und

unter Verwendung einer S.C.O.T.- Säule. Deutsche Lebens-

mittel Rundschau 70, 1974, 401.



387

C40D KRČMA, R.: Solving Critical Application Problems with
the MSD. Prednáška na Forum analytical, Bratislava,8.4.
1986.

POSSIBILITY OF DETERMINATION OF CYCLOHEXANOLE,

CYCLOHEXANONE NAD CYCLOHEXANE IN WATERS

|

S u m m a r y

Various spectrophotometric and chromatographic methods 'v

for determination of cyclohexanone, cyclohexanole and cyclo- í

hexane are discussed and compared. 1

Spectrophotometric methods are based on the reaction

with p-dimethylaminobenzaldehyde /DABA/ in the presence of

H2SO. or on the reaction with diasonium salt of 1-naphtyl-

amine-8-oxy-3,6-disulfonlc acid in alkalic solution in the

presence of sodium disulfite and urotropin. Detection limit

is 10 mg.l . The relative standard deviations in both met-

hods are 10 %.

Determination of the total amount of cyclohexanone and

cyclohexanole in water solutions is the base of the first

chromatographic method. The injection of the aqueous sample

with methylisobutyIketone as an interal standard is possib-

le, since as a stationary phase. PORAPAK Q is used. Detec-

tion limit is 10 mg.l . The relative standard deviation is

ranging from 10 to 20 %.

In the second method adsorption from water on Amberlite

XAD-2 is used as a preconcentration step, followed by desor-

ption with butanol and separation of eyelohexane,cyclohexa-

none and cyclohexanole in QF-l and SE 30 packed glass co-

lumn under programmed temperature conditions. Detection li-

mits are 0,05 mg.l"* for cyclohexane, 0,5 mg.l" f o cyclo-

hexanone and 2 mg.l~ for cyclohexanol. Standard deviation

is 30 %.
RNDr. ANNA BlLIKOVÄ,CSc. - Ing. IGOR LISKA
Výskumný tlstav vodného hospodárstva Bratislava



Analýza povrchových vid na obsah chlórovaných
benzénov a fenolov
M. Veningerová, J. Uhnák, K.Oprchalová— VÍJPL Bratislava

Kontaminácia životného prostredia chlórovanými benzén-
mi a fenolmi môže byt zapríčinená ich použitím v priemysle,
poľnohospodárstve,, ale vznikajú tiež ako produkty transfor-
mácie chlórovaných pesticídov, polychlorovaných bifenylov a
i. v ekosystéme C1-5D.

Aby sa mohlo zamedziť nepriaznivým plyvoro týchto látok

na zdravie Iudskej populácie, je potrebné poznat dynamiku

týchto látok v prostredí, skúmať nielen pôvodné zlúčeniny,

ktoré sa s určitým cielom použili, ale aj ich degradačné

produkty. Za týmto účelom sa vypracovali analytické metódy

na identifikáciu a stanovenie uvedených zlúčenín vo velmi

nízkych koncentráciách, kde sa využíva kombinácia separač-

nej metódy s metódou identifikačnou. Pre izoláciu zlúčenín

lipofilného charakteru, napr. chlórovaných benzénov sú vhod-

né nepoláme rozpúšťadlá, pre semipolárne zlúčeniny, napr.

chlórované pesticídy, sa používa kombinácia nepolárných a

semipolárnych rozpúšťadiel C 6-93.

Hydrofilné deriváty fenolu sa izolujú v nedisociovanej

forme, alebo vo forme fenolátov na vymieňačoch iónov.Hydro-

fóbne deriváty fenolu sa lanko izolujú zo vzoriek vôd ex-

trakciou vhodným organickým rozpúšťadlom, alebo destiláciou

s vodnou parou c 10-133. Na oddelenie koextraktov sú vhodné

postupy založené na rozdelení medzi vodnú a organickú fázu
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pri rôznych hodnotách pH, prípadne kombinácia sorpčnej chro-
matografie s postupmi, pri ktorých dochádza k štiepeniu tu-
kov C14-17 3.

Na identifikáciu a stanovenie chlórovaných benzénov a

fenolov sa použila metóda GC na náplňových, alebo kapilár-

nych kolónach s ECD a FID. Pre stanovenie chlórovaných fe-

nolov sa študovali rôzne spôsoby konverzie na menej polárne

deriváty.

EXPERIMENTÁLNA CAST

Prístroje a zariadenia

Plynový chromatograf Practovap 2350 a 2900 ,s FID a Ni
ECD /Carlo Erba, Taliansko/.

Kolóny:a. sklenné, dlžky 180 cm s vnútorným priemerom

0,3 cm,

b. sklenné, dlžky 25-30 m, s vnútorným prieme-

rom 0,30-0,40 mm.

Destilačná kolóna /obr. 1/.

Princíp metódy

Chlórované benzény a fenoly sa zo vzorky vody izolujú

extrakciou vhodným rozpúšťadlom, alebo destiláciou s vodnou

parou a organickým rozpúšťadlom. Skúmané zlúčeniny sa iden-

tifikujú a stanovia plynovou chromatografiou.Chlórované fe-

noly možno analyzovať volné, alebo vo forme vhodných derivá-

tov.

Izolácia chlórovaných benzénov

Chlórované benzény sa extrahovali z 1000 ml vzorky vo-

dy, trojnásobnou extrakciou nízkovrúcim petroléterom /70,

50, 50 ml/ v oddělovacích lievikoch.Spojené extrakty sa vy-

sušili síranom sodným bezvodým a zahustili na vákuovej ro-

tačnej odparke na objem 1 ml.
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Obr. 1 Destilafine-extrakčná kolona pre

ných benzénov a fenolov.

izoláciu chlórova-

Analýzu vzoriek povrchových vôd často sprevádza tvorba

emulzie, ktorá sťažuje ďalšie spracovanie vzorky. Preto sa

vypracovala metóda extrakcie chlórovaných benzénov v celo-

sklennej aparatú*rrj C181, ktorá vylučuje vznik emulzie,alebo
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destilačne-extrakčnú metodu C193.

Izolácia chlórovaných fenolov

Chlórované fenoly sa extrahovali z 1000 ml vzorky vody,

okyselenej kyselinou sírovou 0/5 mol.l na pH 5,tromi dáv-

kami toluénu /50, 25, 25 ml/ v oddělovacích lievikoch. Spo-

jené toluenové extrakty sa po zahustení na vákuovej rotač- i

nej odparke analyzovali plynovou chromatografiou.Vzorky po- «

vrchových vôd, ktoré vytvárajú emulzie, sa analyzovali des- i

tilačne-extrakčnou metódou v sklennej aparatúre c 193. {

Do baňky s guľatým dnom sa odmeralo 150 ml analyzova- !

nej vzorky vody a pH sa upravilo kyselinou sírovou 0,5 mol. I
- 1 •

.1 na 5. Ku vzorke sa pridalo 15 ml toluénu a pripojilo j

na destilačnú kolónu. Po 1,5 h destilácii sa oddelila z ko-

lóny bočným kohútom toluenová vrstva, ktorá sa po prefiljbro-

vaní cez síran sodný bezvody a zahustení použila pre GC a-

nalýzu.

Derivatlzácia chlórovaných fenolov

Alkylácia

K odparku vzorky, príp. zmesi štandardov chlórovaných

fenolov sa pridalo 5 mg K-CO,, 0,5 ml acetónu a 1,5 ml me-

tyl jodidu. Zmes sa zahrievala pod zpätným chladičom 30 min.

pri teplote 85 °C.

Acylácia

K 1 ml roztoku štanclaidov, príp. vzorky sa pridali 2

ml vodného roztoku Na_B4O7 1 mol.l" . Po pretrepaní sa vzor-

ka centrifugovala a vodná vrstva sa oddelila. Extrakcia sa

opakovala. K spojeným vodným fázam sa pridalo 0,5 ml tolué-

nu a 40 ml acetylačného činidla /O,8 ml predestilovaného an-

hydridu kyseliny octovej sa-rozpustí v 2 ml pyridinu a ucho-

váva sa v suchej uzatvoreníj ampulke/. Po pretrepaní sa od-

delila toluenová fáza, ktorá sa chromatografovala.
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Plynová chromatografia

Identifikácia a stanovenie 1,2-; 1,3-y 1,4-dichlórben-

zénu, 1,3,5-; 1,2,4-; 1,2,3-trichlórbenzénu, lk2,3,5-; 1,2,

4,5-tetrachlórbenzénu, pentachlórbenzénu a hexachlórbenzé-

nu sa urobila:

a. na náplňovej kolóne: 1,5 % OV-17+2 % QF-1 na Chromo- ]

sorbe W HP /O,089-0,075 ram/, teplota kolóny 140 °C, injekč-

ného priestoru 180 °C, EC detektora 220 °C, prietok nosného

plynu /dusíka/ cez kolónu 60 ml.min~ , prídavný dusík do de- í
tektora 40 ml.min"1 /obr. 2/, í

b. na kapilárne"' kolóne dlžky 30 m, vnútorného prieme- f

ru 0,3 mm, so stacionárnou fázou DEGS. Teplota kolóny bola ;

programovaná od 30 °C do 200 °C rýchlosťou 7 °C.min , tep-

lota injekčného priestoru 220 °C, ECD 250 °C /obr. 3/.

Identifikácia a stanovenie o-; p-chlórfenolu, 2,3-; 2,

4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-dichlórfenolu, 2,4,5-; 2,3,4-; 2,

3,6-j 2,4,6-; 3,4,5-trichlórfenolu, 2,3,4,5-; 2,3,4,6-;2,3,

5,6-tetrachlórfenolu a pentachlórfenolu sa urobila na:

c. náplňovej kolóne 1 % Igepal CO 880+2 % Apiezon L+

+ 1 % H3PO4 na Chromosorbe WAW /O,13-0,089 mm/ teplota ko-

lóny 180 °C, inj. priestoru 200 °C, detektora 220 °C, prie-
—1 1

tok nosného plynu cez kolónu 60 ml.min , prídavného dusíka
30 ml.min" /obr. 4/,

d. kapilárnej kolóne dlžky 25 m, vnútorného priemeru

0,4 mm, teplota kolóny programovaná od 50 C rýchlosťou 5

^.min" 1 do 180 °C, teplota injekčného priestoru 210 °C,de-

tektor a 220 °C /obr. 5/.

Zo zahusteného eluátu vzorky, ako aj zo zmesi štandard-

ných látok sa dávkovalo 1 ml do kolóny.



394

Iminj 20 15 10

Obr. 2 Separácia chlórovaných benzénov na náplňovej kolóne

1,5 % OV-17+2 % QF-1 na Chroinosorbe W. Elučné vlny:

1.1,3-DCB, 2.1,4-DCB, 3.1,2-DCB, 4.1,3,5-TCBf5.1ř2,

4-ř lr2,3-TCB, 6.1,2,3,5-ř l,2,4,5-TeCB,7.PCB,8.HCB,
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Obr. 3 Separácia chlórovaných benzénov na kapilárnej koló-

ne so stacionárnou fázou DEGS. Elučné vlny: 1.1,3-

-DCB-0,74 /RRTxlO 2.1,4-DCB-0,78, 3.1,2 DCB-0,98,4.

.1,3,5-TCB-1,29, 5.1,2,4-TCB-2,01, 6.l,2,3-TCB-2,64,

7.1,2,3,5-TeCB-3,30, 8.1,2,4,5-TeCB-3,39, 9.PCB

5,49, 10.HCB-7,39, " • -HCH-10,00, 12. -HCH-

-11,08, 13. -HCH-13,33, 14. p,p-DDE-l4/17.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Optimálne podmienky na izoláciu chlórovaných benzénov

zo vzoriek povrchových a podzemných vôd sa zistili na zákla-

de stanovených rozdělovačích pomerov v sústavách voda /orga-

nické rozpúšťadlo (dietyléter, hexán+benzén) 1:1/, petrolé-

ter, dichlórmetán a chloroform/.

Z hladiska výťažnosti skúmaných zlúčenín je najvhodnej-

ší dichlórmetán, ktorý však koextrahuje velké množstvo ru-

šiacich zlúčenín, preto je vhodnejšie použiť petroléter a

to z híadiska špecifickej extrakcie, ako aj z hladiska za-

husťovania extraktov, pri teplote do 50 °C, čím sa znížia

straty skúmaných zlúčenín spôsobené ich vysokou tenziou pár.
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Obr. 4 Separácia chlórovaných fenolov na náplňovej kolóne
1 % Igepal CO 880+2 % Apiezon L+l % H.PO na Chroroo-
sorbe W. Elučné vlny: 1.2,6-DCF, 2.2,5-DCF, 3.2,4-j
2,3-DCF, 4.2,4,6-TCF, 5.2,3,6-TCF- 6.2,3,5-TCF, 7.
.2,4,5-TCF, 8.2,3,4-TCF, 9.2,3,5,6-TeCFr 1O.HCB,11.
.2,3,4,5-TeCF, 12.PCF.

Rovnako sa stanovili rozdělovačie pomery chlórovaných
fenolov v sústavách voda /organické rozpúšťadlo (etyléter,
dichlórmetán, benzén a toluén)/ pri pH vodnej fázy 1, 3 a 5.
Najvhodnejšími rozpúšťadlami pri uvedených podmienkach sií
toluén a dichlórmetán po úprave pH vodnej fázy na 5.Priemer-
ná výťažnosť analyzovaných látok je najvyššia v dichlórme-
táne /87,9 %/, v toluéne sa zistila hodnota 67,1 %,v benzé-
ne 54,9 % a v etyléteri 50,4 %.
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Obr. 5 Separácia chlórovaných fenolov na kapilárnej kolóne

so stacionárnou fázou Igepal CO 880+Apiezon L.Eluč-

né vlny: l.o-CF, 2.Fenol, 3.2,6-DCF, 4.2,4-DCF, 5.

.2,5-DCF, 6.2,4,6-TCF, 7.2,3,6-TCF, 8.p-j m-CF, 9.

,2,3,5-TCF, 10.2,4,5-j 2,3,4-TCF, 11.2,3,5,6-TeCF,

13.3,4-DCF, 14.2,3,4,5-TeCF, 15.PCF, 16.3,4,5-TCF.

Na základe zistených výsledkov sa na izoláciu chlórova-
ných fenolov použil toluén, po iíprave pH vodnej fázy na 5.
Dichlórmetán sa vylúčil z vyššie uvedených príčin.

Na izoláciu chlórovaných benzénov a fenolov zo vzoriek

povrchových vôd je vhodné použili destilačne-extrakčnd metó-



398

du v sklennej aparatúre /obr. 1/.Porovnanie účinnosti troj-
násobnej extrakcie s petroléterom, resp. toluénom v oddě-
lovacích lievikoch a destilačne-extrakčnej metódy je v tab.
1 a 2.

Porovnaním výsledkov extrakcie chlórovaných benzénov a

fenolov trojnásobnou extrakciou organickým rozpúšťadlom sa

zistila vyššia výťažnosť chlórovaných benzénov /53,5-83,9 %/

a chlórovaných fenolov /76,1-96,6 %/, avšak pre HCB,PCB,PCF

a izoméry TeCB, TCP a TeCF je výhodnejší spôsob destilačne-

-extrakčnou metódou.

Destilačne-extrakčná metóda izolácie uvedených zlúče-

nín má prednosť tiež v časovej úspore ako aj v nižšej spot-

rebe rozpúšťadla. Metóda je vhodná pre analýzu rôznych vzo-

riek zo životného prostredia /voda, pôda, potraviny rastlin-

ného a živočíšneho pôvodu, biologický materiál/, pričom nie

je potrebné ďalšie čistenie extraktov pred konečným stanove-

ním plynovou chromatografiou.

Tabulka 1
Porovnanie účinnosti extrakcie chlórovaných benzénov
z vody dvomi spôsobmi izolácie

Zlúčenina

1,2-DCB

1,3-DCB

1,4-DCB

1,2,3-TCB

1,2,4-TCB

1,3,5-TCB

1,2,3,5-TeCB

1,2,4,5-TeCB

PCB

HCB

Výťažnosť /%/

1. spôsob

72,3

81,8

53,5

82,3

70,6

96,3

74,2

70,3

83,9

78,9

2. spôsob

57,6
—

-

68,2

65,2

57,0

78,6

78,6

86,6

90,9
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1. spôsob: trojnásobná extrakcia petroléterom v oddělova-

cích lievikoch,

2. spôsob: destilačne-extrakčná metóda.

Medza stanovenia skúmaných derivátov benzénu vo vodách

je 0,01-0,001 jug.l" a derivátov fenolu 0,05-0,001 jug.l"1.

Tabulka 2

Porovnanie dvoch spôsobov izolácie chlórovaných

fenolov zo vzoriek vôd

Zlúčenina

3,4-DCF

3,5-DCF

2,3,5-TCF

2,3,6-TCF

2,4,5-TCF

2,3,4-TCF

2,4,6-TCF

3,4,5-TCF

2,3,4,5-TeCF

2,3,5,6-TeCF

PCF

Výtažnost /%/

1. spôsob

82,5

78,2

82,8

94,3

96,6

96,6

88,5

92,7

89,1

76,1

80,6

2. spôsob

-

-

61,5

83,1

84,2

87,0

81,9

-

72,4

96,0

79,5

1. spôsob: trojnásobná extrakcia toluénom

lievikoch /pH 5/,

2. spôsob: destilačne-extrakčná metóda.

oddělovacích

Od r. 1984 sa okrem HCB stanovovali PCB, izoméry TeCB,

TCB a DCB v povrchových a podzemných vodách. Povrchové vody

boli odoberané z rieky Dunaj, podzemné vody boli odoberané

v rámci prieskumu zdrojov pitnej vody pre Bratislavu.Z výs-

ledkov vyplýva, že priemerné obsahy 1,2-DCB, 1,3,5-} 1,2,4
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<a 1,2,3-TCB v dunajskej vode stí 2,1 až 3,8-krát vyššie ako

je priemerný obsah HCB /51 ng.l" / a v maximálnej hodnote

až 47,6-krát. V pitnej vode prevyšujú 3,5 až 5,0-krát prie-

merný obsah HCB /2 ng.l" / a v maximálnej hodnote až 8,0-

-krát.

Koncentrácie chlórovaných fenolov v povrchovej vode j

rieky Dunaj na úseku Bratislava-Stúrovo sa sledovala od ro- \

ku 1982 v období apríl-november. Výsledky analýz poukazujú1 |

na zvlášt vysoké koncentrácie 2,6-DCF, 3,4,5-; 2,3,5-TCF a \

o-CF /3,85-l,09 ug.l" /. Pri porovnaní našich výsledkov s ^

hodnotami zistenými DIETZOH C203 v rieke Ruhr, koncentrácia \

2,6-DCF, 2,3,5-TCF a o-CF je 2 až 22-krát vyššia vo vzor- \

kách z rieky Dunaj. Nižšie koncentrácie skúmaných zlúčenín \

sa zistili v podzemnej vode, kde maximálna koncentrácia ne-

prevýšila hodnotu 0,28 ;ug.l

DIETZ a TRAUD c213 zistili senzorické vlastnosti chló-

rovaných fenolov vyjadrené prahom chuti a zápachu, pričom

prah chuti izomérov DCF, TCF a TeCF je od 0,04 do 2,0 jig.

.1~ , avšak pre PCF je táto hodnota až 30 jug.l~ . Prah zá-

pachu skúmaných zlúčenín je 10 až 1600 ,ng.l~ . Uvedené kon-

centrácie zhoršujúce senzorické vlastnosti vôd naznačujú,že

hodnoty MLR sú príliš vysoké a bude potrebné sa touto prob-

lematikou ďalej zaoberať. y
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DETERMINATION OF CHLORINATED BENZENES AND PHENOLS

IN UNDERGROUND AND SURFACE WATERS

S u m m a r y

The thesis deals with the problem of isolation,identi-

fication and determination of residues from 10 chlorinated

benzenes and 19 chlorinated phenols in underground and sur-

face waters.

The isolation of chlorinated benzenes and phenols is

based on their extraction wiV.h low boiling petroleum ether,

toluene or benzene after a pH adjustment, on simultaneous

toluene extraction, and steam and organic solvent distilla-

tions in a closed system. This methods is applicable for 1-

solation of all studied benzenes and phenols from various

samples of the environment. !

For identification and determination, gas ohromatogra-

phic method was developed on packed and capillary columns

using EC and FI detectors. For chlorinated benzene separa-

tions, the combination of packed columns with liquid phases

1,5 % OV-17+2 % QF-1 and 3 % SE-30 on Chromosorb W was

found to be most useful. When using the capillary column

with DEGS liquid phase, it is possible to separate the stu-

died benzene derivates in a mixture with chlorinated insec-

ticides present in the environment samples. Combination of

packed columns with liquid phases 1 % Igepal CO 880 + 1 % :

H3PO4 + 2 % Apiezon L, 5 % DEGS SB and 10 % DEGS bound DSB

on Chromosorb W could be used for separation of the studied

phenols without derivation. Using capillary column with li-

quid phases Igepal CO 880 + Apiezon L, all studied chlorina-

ted phenols could be analyzed in a mixure with chlorinated

benzenes and insecticides in a single analytical procedure

using extraction-distillation methods for isolation,descri-

bed in this paper.

Ing. M.VENINGEROVÄ,CSc.-Ing.J.UHNÄK,CSc.-Ing.K.OPRCHALOVÄ
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava



Některé poznatky ke sledovaní alf 8 - aktivity vod
Z. Krejbichová— SG, n. p. Praha

Současné znění ČSN 83 0611 pro pitné vody posuzuje úro-

veň radioaktivity vod podle celkové objemové aktivity alfa.

Po změně této normy z r. 1978 se celková objemová aktivita

alfa ze závazného ukazatele stala stanoveným ukazatelem a

povolený limit je 0,1 Bq.l" . Tato výše odpovídá hladině do-

poručené Světovou zdravotnickou organizací.

ČSN 83 0612 pro provozní kontrolu pitné vody ve vodá-

renství se v tomto ukazateli jako v řadě jiných shoduje s

ČSN 83 0611. V minerálních vodách často některé stopové prv-

ky, několikanásobně převyšují obsahy povolené normou pro pit-

né vody. V otázce radioaktivity se však ČSN 86 8000 /z roku

1965/ pro minerální léčivé a minerální stolní vody rovněž

odvolává na ČSN 83 0611.

V ČSSR je horninové prostředí celkem bohaté na radio-

nuklidy uran-radiové a thoriové řady. Přes tyto geologické

podmínky většina vod vyhovuje současným radiohygienickým po-

žadavkům. Nejsou však příliš vzácné případy, kdy např. obsah

Ra neb; aktivita alfa překračuje hodnotu 0,1 Bq.l .

Minerální vody jsou zvláštním případem podzemních vod a

formují se ve specifických geologických a tektonických struk-

turách. Vyšší mineralizace a faktory jako zvýšená teplota,

proplyněnost, vysoké stáří ... mohou u minerálních vod ve

srovnání s prostými vodami vyvolat intenzivnější vyluhování
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radioaktivních látek z hornin. Zvýšenou radioaktivitu má

řada našich i cizích minerálních vod. Z našich balených mi-
226nerálek má např. aktivitu Ra mírně či podstatněji vyšší

než 0,1 Bq.l - Poděbradka, Vincentka, Mattoniho kyselka,

Vratialavická kyselka, Mlýnský pramen ...

Důlní vody jsou rovněž spjaty se speciálními geologie- \

kými podmínkami. I ve vodách, které se nevážou na uranovou |

mineralizaci /napi. uhelné doly/, byla nalezena aktivita 3

radia kolem 10 Bq.l . , )
v

Z prostých vod analyzovaných ve Stavební geologii n.p. i

se dá vytypovat několik skupin vzorků se zvýšenou radioak- >

tivitou. Mírně vyšší alfa-aktivitu měly některé vzorky u ;

Kamýku a to spíše vlivem uranu, byt se pohyboval vesměs pod \

0,05 mg.l~ . Ojediněle se vyskytla poněkud zvýšená aktivita

u českého Brodu a u Vyžlovky. Podzemní vody vázané na stře-

dočeský pluton se vyznačovaly spíše poměrně vysokým radonem

v množství až přes 300 Bq.l . Ještě vyšší obsahy radonu se

vyskytly ve vodách z hřebenů Krkonoš. V dochovaných stud-

nách města Prahy /přes 60 vzorků/ byla nalezená alfa-aktivi-

ta vod slabě nad 0,1 Bq.l"* jen u několika málo vod.Lokali-

ty s vyšším obsahem radia jsou na okrese Praha-západ,zvýše-

ní radia spolu s nízkým obsahem uranu je v cenomanských vo-

dách z vrtů v centrální části české křídy a to nejen v oko-

lí Hamru na Jezeře. Vyšší obsahy radia a případně jen rado-

nu byly určeny v oblasti české křídy v místech s živým o-

během vody u zlomů a v některých okrajových partiích.Z povr-

chových zdrojů zařazených mezi vodárenské toky představuje

speciální případ Ploučnice a její ovlivnění uranovým průmys-

lem. U Klíčavy se zjištěná alfa-aktivita pohybovala na hra-

nicích 0,1 Bq.l . U řady vzorků podzemních vod určených ne-

bo uvažovaných pro pitné dčely z okresu Kladno, Slaný,Rakov-

ník byl zjištěn vyšší obsah radia, případně i uranu až 0,3

mg.l"1. Výsledky některých těchto rozborů byly předneseny

na "Hydrochémii" v r. 1982 a v r. 1984. Naše rozbory však
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postihují jen menší úseky našeho území s výjimkou oblasti
české křídy, kde Stavební geologie n.p. provedla značný ob-
jem průzkumných prací.

Zpracování výsledků systematického průzkumu radioakti-

vity pitných vod na okrese Liberec a jejich diskusi v sou-

vislosti s geologickým podložím publikovali v r. 1980 MAR-

TINEC, HAVLÍK C13. Při této akci bylo od r. 1975 opakovaně

vyšetřeno 81 vzorků na obsah 2 2 6Ra, 2 1 0Po, 2 2 2Rn. V osmi

vodovodech z 35 a v několika studnách byl zjištěn obsah
226 —1 — 1

Ra od 0,11 Bq.l x do 0,7 Bq.l x, ve dvou zdrojích byl

obsah polonia nad 0,1 Bq.l' a v řadě studní a vodovodů

byl zvýšený obsah radonu.

Ve zprávě VUV Praha C23 jsou údaje o 83 vodárenských

objektech, kde byla zjištěna celková objemová aktivita alfa

vyšší než 0,1 Bq.l . Tento počet je součástí souboru 655

výsledků radiologického hodnocení při prošetřování vodáren-

ských provozů. Řadu z těchto objektů s vyšší alfa-aktivitou

lze však považovat za radiologicky vyhovující,nebot zvýšení

aktivity nebylo způsobeno radiotoxickými nuklidy, jako je
* 226„např. Ra.

Určování celkové objemové aktivity alfa se provádí pod-

le návodu v ČSN 83 0523 a ČSN 83 0533 pro radiometrický roz-

bor pitné a povrchové vody. Stanovení je založeno na měření

směsi odparku se scintilátorem ZnS/Ag/. U nás jsou. běžné

různé verze laboratorních měřících souprav Tesla se scinti-

lační sondou o průměru 65 mm. Upravený odparek na skleněné

misce o průměru 50 mm se umistuje do světlotěsného měniče

pro hezokénkové měření.

V laboratoři Stavební geologie n.p. se používá měřící

souprava NZQ 727 T. Proměřování terče připraveného ze vzor-

ku opakujeme 5x po 1000 s. Stanovení alfa-aktivity je cit-

livé na plošnou hmotnost,která nemá podle normy překročit

5 mg.cm"2.Při alikvotu 100 ni vody s použitím běžných pro-
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dejných scintilátorů /NDR/ dosahujeme nejmenší detekovanou

aktivitu 0,03 Bq.l . U vod s vysokou mineralizací /př.mine-

rální a důlní vody/, kde je možno brát jen 2-25 ml vody,mů-

že stanovení sloužit pouze jako hrubě orientační.

Měřící účinnost při stanovení celkové objemové aktivity

alfa se zjlščuje proměřením vzorku se známým obsahem Izotopů 1

uranu. Uran s přírodním obsahem Izotopů obsahuje 99,273 % >
2 3 8U, 0,7202 % 2 3 5U a 0,0057 % 2 3 4U. Podle ČSN 83 0523 z r. í

238 ' 5

1976 aktivita U v 1 mg uranu je 12,23 Bq. Metody radlo- [

chemického rozboru vod C 3D z r. 1973 uváděly přepočet,že ak- í

tivita 0,5 mg U odpovídá 338 pCi.l"1, t.j. 12,51 Bq.l"1. By- J

la diskutována vhodnost jiného standardu, např. 24lAm t4l. j

Uzance v normě celkem odpovídá ekvivalentům publikovaným LA- '•

GOUTINEM C53 v r. 1978. Podle této publikace je měrná akti-

vita těchto vybraných alfa-zářičů následující:
2 3 5U 7,999.104 Bq.g"1

2 3 8U 12,439.103 Bq.g"1

2 2 6Ra 3,659. lO^Bq.g"1

2 4 SAm 12,802. lO^Bq.g"1

Nařízením vlády ČSR č. 25/1975 povolený limit uranu

pro vodárenské toky sám představuje podle uzance v normě

0,61 Bq.l , tedy značné překročení hodnoty 0,1 Bq.l" .

Celková aktivita alfa a beta jsou nepřímými indikátory

radioaktivního znečištění. Hladina pro aktivitu alfa byla
dána s ohledem c6] na obsah nejtoxičtějšího radionuklidu
226

Ra, přičemž standardizovanou metodou je možno zachytit
přítomnost dalších alfa-zářičů, jako je 2 2 4Ra, 2 1 0Po, 2 3 2Th,
2 3 4U, 2 3 8U a alfa-dceřinné produkty beta-zářiČů 2 2 8Ra a
2 1 0Pb.

Podle ČSN 83 0523 hodnota celkové objemové aktivity al-

fa zjištěná předepsanou metodikou postihuje alfa - aktivní

nuklidy různou měrou, některé nepostihuje vůbec. Např. ra-
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dlové emanace, z nichž nejvýznamnější je Rn,se odstraňu-

jí již při úpravě vzorku odpařením. Celková aktivita alfa

tedy neodpovídá prostému součtu jednotlivých alfa-zářičů.

Informaci o měřící účinnosti pro Ra, uran a thorium

zjištěné při zkouškách aplikovaných podle předpisu pro sta-

novení aktivity alfa podává obr. 1. Pro tyto zkoušky byl i
*% *\ ďf j,

pro sledování Ra zředěn etalonový roztok dodaný z ťJvWR. \

Roztok uranu byl kontrolován gamaspetrometricky.Roztok tho- j

ria byl připraven rozpuštěním několik desítek let starého \

preparátu Th/NO3/4.5H2O od fy. Merck * obsah thoria byl sta- )

noven vážkově. Koncentrace a množství použitých roztoků by- \

lo následující: f
i

5 ml roztoku uranu s 0,0942 mg.ml , t.j. 0,471 mg U, i

4 ml roztoku s 9,32.lo"11 g Ra,

4 ml roztoku s 0,092 mg Th.

Takto odpipetované roztoky byly odpařeny na skleněných mis-

kách o průměru 50 mm. K odparkům bylo přidáno 350 mg lumi-

noforu ve vodné suspensi. Zkoušky byly provedeny se čtyřmi

druhy scintilátoru o různé citlivosti - A,B,C,E. Podle ČSN

83 0523 se odparky s rozmíchaným scintilátorem suší při 105

°C po dobu 2 hodin. Po vychladnutí /5 min./ vzorku a jeho

přenesení do měniče se vyčká /15-2O min./ vyhasnutí zpoždě-

ných luminiscencí. Popsané roztoky Ra, U, Th se v souladu s

návodem v normě poprvé proměřovaly v rozmezí 2-3 hod.po při-

dání luminoforu. Měření aktivity těchto terčů se opakovalo

v následujících dnech a týdnech. Hodnoty naměřené pro uran

byly prakticky konstantní od začátku měření po dobu několi-

ka měsíců. Použitý gamaspektrometricky ověřený roztok uranu

byl získán před několika lety. Průměrná odezva dávky 0,471

mg U ve směsi s velmi citlivým scintilátorem ozn. E /Leucht-

stoff El blau 1/ byla 11.100'imp. za 1000 s.

Hodnoty naměřené u terčů s thoriem byly v průběhu zkou-

šek rovněž stálé. Značně starý preparát thoria se zřejmě
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blížil rovnováze se svými produkty rozpadu.

Naproti tomu aktivita terčů připravených z roztoku

RaBr2 plynule stoupala až do konstantní hodnoty. Ustálení

odezvy proběhlo do 29 dnů od přidání scintilátoru. Použitý
226

etalonový roztok Ra je starý několik let.Zkoušky s rov-

něž velmi citlivým scintilátorem ozn. A z Kaznějova proběh- j

ly v r. 1982. Zkoušky s týmž roztokem 2 2 6Ra a se scintilá- f

tory s nižší citlivostí ozn. B, C /dovoz NDR/ byly provede- j

ny v r. 1985-1986. Konečný poměr ustálené odezvy naměřené \

pro radium k odezvě uranu byl při těchto nových zkouškách \

jiný /patrně vlivem jiného množství a kombinace krátkodo- \

bych depositů/ než u starších pokusů. \
i

Dále se zkoušelo měření terčů bez přídavku luminoforu. •
Sonda byla opatřena plastickým scintilátorem SAP 13 U04 o

průměru 40 mm. Při tomto uspořádání mezi sondou a proměřo-

vaným terčem vznikla poněkud větší vzdálenost než u před-

chozích zkoušek s luminoforem. Byl tak naměřen při menší de-

tekční víčinnosti obdobný průběh a vzájemné poměry aktivit

porovnávaných zářičů. Tento způsob měření s plastickým scin-

tilátorem, ale vhodnějších rozměrů, pokladám za velmi naděj-

ný. Sondou s plastickým scintilátorem bylo také provedeno

srovnávací měření s etalony UVWR řady EM s uranem nanese-

ným v barevném laku na duralové podložky.

Sledování průběhu měření aktivit s přídavkem scintilá-

toru, jak je znázorňuje obr. 1, lze doplnit následujícími

přepočty:

- množství uranu 0,471 mg použité pro přípravu terče

by odpovídalo podle přepočtu z normy /I mg U-12,23 Bq-5.760

rozpadů za 1000 s., podle staršího přepočtu Ľ3D, C43-11.7OO

rozpadů za 1000 s. Naměřený počet impulsů u velmi citlivých

scintilátoru A, E byl kolem 11.000 imp. za 1000 s., u lumi-

noforu menší citlivosti B, C přes 8000 imp. za 1000 s.,

- nalezená odezva thoria byla srovnatelná s impulsy na-
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měřenými pro uran,

- při přepočtu aktivity radia podle vztahu,že 1 g 2 2 6Ra

má aktivitu 1 Ci, t.j. 3,7.10 rozpadů za s., by množství

radia 9,32.10~ g použité v terčích, mohlo poskytnout odez-

vu 3450 imp. za 1000 s. Měření po 2-3 hod. od přídavku scin-

tilátoru se pohybovalo přes 70 % účinnosti. Táto "účinnost"

při měření opakovaném v dalších dnech stoupá vlivem rozpad-

lých produktů nad 100 %.

Dříve analyzovaný vzorek vody z pramene Běhounek [9] s

obsahem radia přes 8 Bq.l poskytl opakovaným proměřováním

odparku křivku poněkud sledující průběh křivky získané pro

radium z etalonu. Jiný vzorek z pramenen Běhounek zpracova-

ný za delší dobu po odběru měl křivku plošší.

Při metodě přímého stanovení radia zvané "EDTA",kdy se

radium spolusráží s přídavkem Ba a Pb a měří se scintilace

přečištěného Ba/Ra/SO., se opakovaným proměřováním zohlednu-

je přítomnost izotopů Ra a Ra.

Připojená tabulka 1 přináší ukázky souběžného stanove-

ní aktivity alfa, radia, uranu a radonu ve vodách z různých

lokalit. Na začátku této tabulky jsou rozbory vzorků vod z

hřebenů Krkonoš se značně vysokými obsahy radonu a s poně-

kud zvýšenou aktivitou alfa. Obsah radia je přitom vesměs v

mezích kolem 0,1 Bq.l" požadovaných normou. Počet naměře-

ných impulsů při opakovaném proměřování odparků /1-3 dny/

byl celkem stálý. Některé z těchto vzorků byly analyzovány

na jiném pracovišti a bylo zde nalezeno Pb kolem 0,1 Bq.

.1~ . Polonium se zde neurčovalo.

Radon se metodikou pro určování celkové objemové akti-

vity alfa nedetekuje. Mohou se zde však uplatnit některé

produkty jeho rozpadu.

Ve zjednodušeném podání lze rozpad Rn znázornit:
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Tabulka 1

Výběr z radiochemických rozborů vod

Lokalita Odběr
rok

KrkonoSe 3/1

3/2

3/3

4/1

SJ

4

VZN

VZS .

SJ1

Sv. Petr

Mísečky-štola

Ploučnice-Noviny

Ploučnice-Č.Lípa

Ploučnice-
-žiznikov

říčka Bělá

Sušetice-vrt

Sušetice-pramen

Slaný-dúl

Louny-Luna

C.křída-SK 28c

SK 17c

Vratislavice

TV 4

HJ 8

HJ 7
Teplice-

-Pravřídlo

1984

-Pravřídlo
-TP 28
-Horský

1985

1984

1984

1985

1985

1980

1986

1984

1985

1985

1985

1984

1984

1983

1984
1984
1985
1985
1985

Akt.

Bq

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

of

o,
0,

0,

2,

0,

0,

0,

1,

0

6

9

0

0

1.

1

0
4
0
0
12

alfa

.I" 1

58
77
79
40
41
84
14

13

20

07

07

01

80

65

04

46

>12

p 58

r 90

r73

,31

,50

,17

,29
,60
,48
,46
,61

226

Bq.

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4,
6,

0

0

1

1

0

O
 O

O
O

 
O

Ra

I"1

11

08

06

08

07

09

06

06

11

06

06

54

18

31

03

11

08

61

r 90

r47

,28

r56

,16

,26

,11
,64
,33
,30
,53

Unat
mg.1-1

0,005

0,008

0,008

0,006

0,004

0,008

0,002

0,002

0,008

0,001

0,001

0,12

0,06

0,10

0,0013

0,08

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,04

0,04

0,012

0,005
0,20
0,008
0,004
0,66

2 2 2 R n

Bq.l"1

1.375

1.544

1.795

2.229

477

1.953

130

287

787

35

2,2

2,5

3,1

6,2

240

222

0,3

1,2

2,9

5,1

278

36

468

250
266
257
59

1.865
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2 1 8 P o — * - + 2 l 4Pb
3,8d 3 min. 27 min.

RaA RaB RaC

2 l 4Po q > 2 1 0Pb • P >
sec 20r 138d

RaC RaD RaE RaF RaG

222

Rn je podle LAGOUTINEA C 3D v rovnováze se svými pro-

dukty rozpadu RaA, RaB, RaC za 177 min. Obsah radonu v pit-

né vodě není limitován našimi předpisy ani doporučením SZO

/WHO/, ač může zvyšovat dávkový úvazek. VyhláSka MZ č. 59/
222/I972 Sb. avšak zahrnuje omezení pro Rn v ovzduší podle

expozice dané příjmem krátkodobých produktů jeho přeměny

RaA až RaC. Člen Pb /RaD/ s poločasem 20 r. k vytvoření

významného zdroje aktivity potřebuje relativně velký počet

atomu. Naproti tomu toxicita polonia je značná.

Obr. 2 naznačuje průběh změn v aktivitě při proměřování

odparku z alikvotu etalonového roztoku Po po pěti měsí-

cích od referenčního data ž tfvWR. /Měření pro obr. 2 bylo

zpočátku plynulé, další hodnoty jsou z občasných záznamů -

- čerchovaná čára/.
000 22 6

Rn je bezprostředním produktem přeměny Ra. Ve vo-

dách vlivem emanace hornin je poměr Ra:Rn vesměs posunut ve

prospěch radonu, často o několik řádů. Radon ve vodách kro-

mě emanační schopnosti horninového prostředí, v němž se vo-

da formuje, ovlivňují další faktory. Tak v kolektoru s rov-

noměrným rozložením radia mívají větší obsah radonu vody s

větší pohyblivostí. Radon, jakožto plyn, může z vodonosných

vrstev pronikat póry a puklinami do jiného oběhu.Je-li i vy-

soké množství radonu unášeno, nemusí voda obsahovat podstat-
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fírůóěft měření átí/vity'

něj ši koncentrace jeho dlouhodobějších depositů.Záleží i na

jejich vlastní chemické povaze, např.na schopnosti hydroly-

zovat. U velmi starých, stagnujících vod s nepříliš vysokým

obsahem radonu mohou být ve větší míře zastoupeny dlouhodo-

bé produkty jeho rozpadu. Podle způsobu dotace vody radiem

a radonem se mohou v oběhu pak vyskytovat různé kombinace

koncentrací produktů jejich přeměny.

Pro ilustraci těchto poměrů je připojena tab. 2 sesta-

vená z dat získaných MARTINCEM, HAVLÍKEM při již citovaném

průzkumu vod na Liberecku Cl] a STÁNKEM C7] při rozboru mi-

nerálních vod. Např. ve výsledcích v tab. 2 je poměrně vy-

soký obsah 2 l 0Po ve Vratislavické minerálce. Tato stolní vo-

da má podle našich stanovení /tab. 1/ také dosti vysoký ob-

sah radonu. Srovnatelně vysoký a vyšší radon mají vody ve

vratislavických studnách, ale podle tab. 2 je v nich aktivi-
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ta Po pod 0,1 Bq.l . Dosti vysoké obsahy radonu mají
některé minerální vody na Slovensku - Pieštany, Sklenné a
Turčianske Teplice. Podle analýz provedených Vtfv C8: se v
nich polonium vyskytovalo však jen na hranicích citlivosti
použité metody.

Tabulka 2
Obsah polonia ve vodách - výběr dat z literatury

Zdroj

Liberecko-BP
HE
NM
AI
DMzs
DM 3
DM 83
DM 220
DM Z
BP
HE
JD

Vratislavice-
minerálka
studna 1
studna 2
studna 3

Luhačovice-
Vincentka

Darkov-
Valentina

Teplice-
Kamenný
Pravřídlo
TP 28
TP 29

2 2 6Ra

Bq.l"1

0,07
0,87
0,04
0,07
0,75
0,27
0,17
0,56
0,26
0,07
0,87
0,06

0,53
0,01
0,05
0,12

0,54

8,14

1,11
0,45
0,39
0,67

U

mg.l

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

0,0023

0,0002

0,0135
0,0018
0,0015
0,0025

2 2 2Rn

Bq.l"1

284,4
434,9
386,9
178,9
1887,0
1673,6
61,8
387,2
2172,7
284,4
434,8
26,8

—
599,1
290,3
273,0

15,5

3,8

147,2
131,7
64,8
1,3

2 l OPo

Bq.l"1

0,05
0,04
0,19
0,03
2,57
0,17
0,21
0,18
1,91
0,05
0,04
0,11

0,56
0,02
0,01
0,01

0,06

0,06

0,08
0,08
0,03
0,16

Autor

Martinec
Havlin

H

M

II

II

It

*

n
n
n
n

M

It

It

n

Staněk

n

n
•t

n
n

Pro posouzení možného vlivu samotného radonu na stano-

vení celkové objemové aktivity alfa byly provedeny následu-

jící orientační zkoušky - destilovanou vodou v množství po

100 ml umístěnou v 250 ml promývačkách se vzduchovým čer-
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padlém v uzavřeném okruhu pomalým proudem prosával radon.Ja-

ko zdroj radonu sloužily eťalonové roztoky RaBr2 řady EV 8.

Po skončení prosávání se promývačky uzavřely. Stojící voda

byla tak ve styku pouze se vzduchem s odpovídající koncen-

trací Rn v plynné fázi. Po několika dnech stání byly získa-

né radonové vody odpařeny a po přídavku scintilátoru pron\ě- ^

řovány. Výsledky těchto zkoušek jsou znázorněny na obr. i. \

Původní obsahy Rn ve vodě, dny stání a druh použitého lumi- f

noforu jsou na obr. 3 vyznačeny u příslušných křivek. Prvn:' f

body vynesené na těchto křivkách jsou hodnoty získané při \

měření zahájeném po 90 až 100 min. od přidání scintilátoru ;

/včetně 15 min. uvažovaných pro vyhasnutí opožděných lumini- ?

scencí/. Další body jsou výsledkem následujících tisícise- í

kundových měřících intervalu, t.j. za období 117-135 min.,

135-152 min. •.., což již odpovídá návodu ČSN 83 0523. Po

cca 4 h. od přídavku luminiforu se měřené hodnoty ustalují

na výši, kterou si podržují při opakovaném proměřování ter-

čů v následujících dnech.

Zkoušky s destilovanou vodou sycenou radonem naznačují,

že vyššř obsah radonu, případně již i vyvětralého,může svý-

mi depozity zvyšovat celkovou aktivitu alfa vod.

Stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách je

rychlá a výhodná metoda pro posouzení jejich sumární radio-

aktivity, zvláště přírodního původu. Uvedené příklady rozbo-

rů vod i provedené zloušky s etalonovými roztoky jednotli-

vých zářičů potvrzují nutnost standardizace metodiky pro to-

to stanovení, což předpisují normy pro radiometrický rozbor

povrchové a pitné vody. Při zvýšení aktivity alfa nad 0,1

Bq.l u vod, kde není podezření na průmyslové a jiné zne-

čištění, je vhodné pro posouzení radiotoxicity připojit ur-

čení Ra a uranu.



419

LITERATURA

C ID MARTINEC, M. - HAVLÍK, B.: Čs. Hyg. 25, 1980, 4, 185-
-192.

C2D PAZDERNÍK, J. - MANSFELD, A.: Přehled zdrojů pitné vo-

dy 3e zvýSenou radioaktivitou. Zpráva VúV, Praha, 1981.

C 3D Metody radiochemického rozboru vod - Bull. metod. stř.
vodohosp. laboratoří č. 22, Praha, 1973.

C43 MANSFELD, A. - HANSLÍX, E.: Sborník z konfer.Radionuk-

lidy ve vodním hospodářství, Liberec, 1982, 84-96.

C5D LAGGUTINE, F.: Problémes de décroissance radioactive,
Paríž, 1978.

C6H HAVLÍK, B. - CHALUPA, J.: Hydrochémia'82, 435-445.

C7] STANĚK, V.: Přirozená radioaktivita minerálních vod v

různých hydrogeologických rajónech. Zpráva VUV, Brno,

1977.

C8D MANSFELD, A. - HANSLÍK, E. - TYL ÍEK, B.: Geol.průzkum

7, 1975.

C9D KREJBICHOVÄ, Z.: Hydrochémia'82, 373-394.

C10D KREJBICHOVX, Z.: Hydrochémia'84, 429-454.

RESULTS FROM THE MONITORING Oř ALPHA-ACTIVITY

IN WATERS

S u m m a r y

The relationship among the cross alpha-activity of wa-

and the radioelements
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J. Šonn, L Žáček, J. Vaněček- VÚV Praha j

j
V důsledku neustálé intenzifikace průmyslové i zeraěděl- »

ské výroby a koncentrace obyvatelstva vzrůstá kontaminace •
vodárenských toků. Tím se neúnosně zvyšují náklady na výro- ji
bu pitné vody z těchto zdrojů a v mnohých případech se do- \
konce stává její výroba vzhledem ke značnému znečištění vel-
kým problémem. V takových případech, kdy pouhým čiřením nel-
ze dosáhnout požadované kvality upravené vody, je třeba ap-
likovat další způsoby úpravy vody a to zejména sorpci a o-
xidaci, popřípadě kombinaci všech uvedených technologických
stupňů.

Je preto pochopitelné, Že vzrůstají i nároky na úroveň
analytických metod používaných k hodnocení těchto zdrojů i
technologického procesu jejich úpravy. Předkládaný přís-
pěvek je věnován analytickému sledování kontinuálních mode- >
lových zkoušek úpravy vltavské vody kombinací koagulační
filtrace, ozonizace a sorpce na zrněném aktivním uhlí jak
klasickými analytickými metodami, tak UV VIS spektroskopií
a porovnání získaných výsledků.

POPIS POKUSNÉHO MODELOVÉHO ZAŘÍZENÍ A METODIKA
KONTINUÁLNÍCH MODELOVÝCH ZKOUŠEK

Modelové zařízení bylo sestaveno z těchto sekcí:
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1 - čerpadlo surové vody,

2 - vyrovnávací nádrž vodovodní vody,

3 - sekce rychlomísení,

4 - dávkovací čerpadlo roztoku koagulantu,

5 - vyrovnávací nádrž upravované vody,

6 - čerpadlo upravované vody,

7 - sekce ozonizace,

8 - pískový filtr,

9 - filtr s aktivním uhlím.

Jednotlivá zařízení byla zhotovena z plexi-materiálu,

takže bylo možno všechny procesy vizuálně kontrolovat íl2.

Před začátkem vlastních pokusů bylo celé zařízení při-

pojeno, testováno a kalibrováno na vodovodní vodu.Teprve po

nastavení a vyrovnání všech provozních hodnot byl model na-

pojen na surovou vltavskou vodu. Současně bylo do provozu

uvedeno dávkování chemikálií a upravovaná voda postupně vy-

těsňovala vodu vodovodní.

Průtok modelovým zařízením byl nastaven na na hodnotu

1 l.min"1.

Sekce rychlomísení

Homogenizace surové vody s koagulantem byla realizová-

na mechanickým rychlomísením v nádobě se čtvercovým dnem

200 x 200 mm. V této etapě úpravy proběhla perikinetická e-

tapa koagulace a částečná agregace za vzniku mikrovloček. V

prostoru nádoby byl umístěn elektromotor s frekvencí 1400

ot.min ä vrtulovým míchadlem na vertikální ose. Rýchlomí-

sič byl umístěn na svisle posuvné plošině, takže bylo možno

nastavit potřebnou výšku plnění a příslušnou dobu zdržení v

nádobě.

Při výšce plnění 200 mm činil objem upravované vody 8

litrů a doba zdržení 8 min. Roztok koagulantu byl dávkován

peristaltickým čerpadlem polské výroby typ 304 na hladinu
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upravované vody v rychlomíslčl.

Filtrace

Z sekce rychlomísení byla upravovaná voda přiváděna na
pískový filtr o vnitřním průměru 120 mm. Výška filtrační ná-
plně, vodárenského písku FP 2, činila 1 m. Při průtoku 1 1.
.min"1 byla odpovídající filtrační rychlost asi 5,3 m.h"1. 1

Sorpce na zrněném aktivním uhlí \

Tento technologický stupeň byl realizován filtrem o \

vnitřním průměru 110 mm. Náplň filtru tvořila 75 cm vrstva \

granulovaného aktivního uhlí Desorex KD-6. Filtrační rych- \

lost při průtoku 1 l.min"1 činila 6,3 m.h"1. í
i

Sekce ozonizace

Sekce ozonizace byla tvořena laboratorním ozonizátorem

VUV S výkonem 0, 7 g.h a třemi absorpčními kolonami. V

první koloně /o průměru 60 mm, objem 7,2 1/ byl ozón absor-

bován protiprouďně, ve druhé /o průměru 90 mm,objem 15,5 1/

souproudně. Třetí kolona /o průměru 110 mm, objem 23,6 1/

byla zařazena jako retenční a umožňovala zajistit potřebnou

dobu zdržení.

Ozonizačni linka byla dále vybavena zdrojem tlakového

vzduchu, olejovým filtrem, adsorpční sušičkou vzduchu s alu- 1

minogelovou náplní a nezbytnými přístroji na redukci a měře-

ní tlaků a průtoků.

METODIKA KONTINUÁLNÍCH MODELOVÝCH ZKOUŠEK

Kontinuální modelové zkoušky byly provedeny ve čtyřech

etapách a - d. •

Cílem první etapy a/, ve které byla surová vltavská vo-

da upravována koagulační filtrací a sorpcí na aktivním uhlí

bez dávkování ozónu, bylo stanovení provozní dávky koagu-

lantu. Síran hlinitý CA1_/SC ,/3-l8 H2o: byl dávkován ve for-
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mě 1 % roztoku peristalt;lekým čerpadlem do sekce rychlomíse-

ní. Vzhledem ke skutečnosti, že byl hodnocen proces koagu-

lační filtrace, byla jako provozní dávka koagulantu určena

hodnota 70 rag.l a modelové zkoušky v dalších třech eta-

pách provozovány právě vzhledem k této hodnotě.

V druhé etapě b/, byl sledován vliv předozonizace suro- t

vé vody na proces koagulační filtrace a sorpce na aktivním , \

uhlí při aplikaci stanovené provozní dávky koagulantu a i

dvou dávek nižších. V rámci této etapy, tak jako v případě \

ostatních etap, byly porovnány efekty úpravy uvedených stup- \

ňu úpravy při extrémně nízké a několikanásobně vyšší dávce '<

ozónu. }
i

Třetí etapa c/, byla zaměřena na sledování vlivu ozoni-

zace na proces sorpce na aktivním uhlí. Také v tomto přípa-

dě byla použita stanovená provozní dávka koagulantu při ap-

likaci dvou rozdílných dávek ozonu. Ten byl v této . etapě

dávkován do vy čiřené vody před filtr s aktivním uhlím.

Na ávěr byla pro úplnost provedena i čvrtá etapa mode-

lových zkoušek d/, ve které byl ozón aplikován jako koneč-

ný, dezinfekční stupeň úpravy při použití provozních dávek

jak koagulantu, tak i ozónu.

HODNOCENI KONTINUÁLNÍCH MODELOVÝCH ZKOUŠEK

K hodnocení jednotlivých stupňů úpravy byly odebírány

vzorky surové vody, vyčiřené vody po filtraci /F/, vyčiřené

vody po filtraci a sorpci na aktivním uhlí /S/ a ozonizova-

né vody /O/ v různých stupních úpravy tak, jak je popsáno

v předchozí kapitole. Všechny vzorky byly odebrány dvojmo v

rozpětí 5 min a do celkového hodnocení uvažovány průměrné

hodnoty.

V odebraných vzorcích byly stanoveny hodnoty pH, kyse-

linové neutralizační kapacity do pH 4,5 /KNK4 5/, ChSK/Mn/,
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barvy, zbytkového koagulantu AI a závislost propustnosti
na vlnové délce, resp. vlnočtu v ultrafialové a viditelné
části spektra.

Efekty úpravy pro jednotlivé procesy,resp. technologic-

ké stupně byly vyčísleny z hodnot ChSK/Mn/ a propustnosti

při dvou vlnových délkách v ultrafialové oblasti záření 254

a 278 nm C2n. Zatímco hodnocení propustnosti ultrafialového

záření a z ní vypočítané absorbance při vlnové délce 254 nm

je doporučováno pro znečištění vody látkami huminového cha-

rakteru C33, je absorbance při vlnové délce 278 nm charakte-

ristická pro látky ligninsulfonového typu c43.Toto hodnoce-

ní má své opodstatnění právě ve znečištění vltavské vody,

pro které je typická přítomnost organických látek jak humi-

nového, tak i ligninsulfonového charakteru.

Efekty úpravy /EÚ"/ byly vypočítány podle vztahu /I/:

P
EU* - /I — / . 100 /%/ /I/

Ps

kde za P byly dosazeny postupně hodnoty ChSK/Mn/,absorban-

ce při vlnové délce 254 resp. při 278 nm uprave-

né vody a za

P obdobně adekvátní hodnoty surové vody.

SOUHRN VÝSLEDKU A JEJICH DISKUSE

Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 a na

obr. 1-6.

V tabulce 1 jsou uvedeny zkrácené chemické rozbory ode-

braných vzorků, v tabulce 2 vypočtené efekty úpravy jednot-

livých Upravárenských stupňů a na obr. 1-6 průběhy ultrafia-

lových a viditelných spekter odebraných vzorků.

Z prví etapy zkoušek vyplynula provozní dávka koagu-

lantu 70 mg.l"1. V případě -yšší dávky 90 mg.l" bylo koa-



Tabulka 1
-1.Zkrácené chemické rozbory odebraných vzorků vody CA12/SO4/_.18 H.0-70 mg.l 1

a/ bez dávkování 0_ F
3 S

b/ předozonlzace

I.dávka 0,-0,75 mg.l'1 0
*
J FS

II.dávka 0,-4,44 mg.l"1 0
3 F

S
c/ 0. dávkován před sorpci

3 na AU
I. 2,4 mg.l" + sur

+ 70 mg.1-1 A1,/SO./ . F
. 18 H_0 * * J 0

-1 S

II. 5,6 mg.l + F
+ 79 mg.I"1 Al-/S0./,,0
. 18 H20

 J S

d/ dávkován jako dezinfekce
I. 2,6 mg.1-1 + sur

+ 70 mg.1-1 A1,/SO./ . F
. 18 H o0 * * •* S

2 o

pH

6,55
7,00

7,70
6,55
7,10

7,7O
6,55
6,95

7,60
6,55
7,35
7,10
6,55
7,30
7,20

7,70
6,70
6,95
7,70

KNK 4 f 5

/mmol.l"1/

0,75
1,05

1,35
0,75
1,05

1,40
0,70
0,95 -

1,55
0,75
0,75
0,80
0,75
0,70
0,70

1,35
0,75
0,90
0,95

ChSk/Mn/

/mg.l"1/

3,90
0,95

8,60
3,25
0,90

7,70
2,75
0,60

9,55
3,50
3,20
0,75
4,65
3,00
0,70

11,20
3,75
1,00
1,80

Barva Pt

/mg.r1/

6
6

40
15
13

45
14
10

50
18
15
10
28
10
10

45
10
5
5

Al 3 +

/mg.l"1/

0,09
0,11

0
0,10
0,05

0,01
0,02
0,01

0,03
0,10
0,06
0,12
0,49
0,39
0,03

0
0,10
0
0

O\



Tabulka 2

-1.Efekty úpravy jednotlivých Opravárenských stupňů CA12/SO4/3.18 H2O-7O mg.l :

a/ bez dávkování 0,

b/ přeozonizace
dávka 0 3- 0,75 mg.l~

dávka 0 3 - 4,44 mg.l"
1

c/ 0, dávkován před sorpci na AU
dávka 0 - 2,4 mg.l"1

dávka 0- - 5,6 mg.l"

d/ 0 3 dávkován jako dezinfekce
dávka 0 3 - 2,6 mg.l"

1

F
S

0
F
S

0
F
S

F
0
S

F
0
S

F
S
0

EÚ /%/

. 254 nm

66,4
94,2

-0,2
67,2
98,2

25,7
73,9
96,8

70,8
67,1
92,5

41,1
73,0
94,3

64,0
96,2
91,1

278 nm

68,4
94,1

1,1
70,1
98,2

28,4
76,2
95,7

71,4
71,4
91,4

42,1
76,3
93,5

65,3
95,2
90,0

Cb.SK/Mn/

59,2
90,1

5,5
64,3
90,1

15,4
69,8
93,4

63,4
66,5
92,1

51,3
68,6
92,7

66,5
91-1
83,9 Ni
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gulační filtrací i sorpcí na aktivním uhlí dosaženo lepších

výsledků jak z hlediska chemického hodnocení, tak i vypoč-

tených efektů úpravy. Pro volbu provozní dávky bylo však

nutné brát zřetel jednak na kalovou kapacitu pískového fil-

tru s ohledem na cyklus praní, jednak na předpokládané zlep-

šení kvality upravené vody vlivem ozonizace.

Tento předpoklad se vzápětí projevil ve druhé etapě

zkoušek, kdy byl sledován vliv předozonizace. Nižší dávky

hlinitého koagulantu 45 a 60 mg.l~ sice ještě na dostateč-

nou úpravu surové vltavské vody koagulační filtrací nesta-

čily, při použití provozní dávky 70 mg.l"" však již bylo

dosaženo poměrně dobré kvality upravené vody a prakticky

nejvyšších efektů úpravy.

Velice zajímavý se z tohoto pohledu jeví poznatek, že

nejvyššího efektu úpravy v případě konečného produktu se do-

sáhlo při Čiření provozní dávkou koagulantu 70 mg.l a

předozonizaci poměrně nízkou dávkou 0 3 0,75 mg.l" . Tento

poznatek je v souladu s údaji v odborné literatuře.Mírná o-

xidace ve vodě přítomných přirozených organických látek to-

tiž pozitivně ovlivňuje proces čiření a tím i následný pro-

ces sorpce na aktivním uhlí. Při vyšší dávce ozónu bylo si-

ce dosaženo výrazně lepších chemických hodnot jak vyčiřené

tak výsledné upravené vody, avšak efekty úpravy vypočtené v

průběhu UV sptkter byly nižší. Také tato skutečnost je v

souladu s dřívějšími poznatky a také s výsledky získanými

ve třetí etapě zkoušek. Přestože bylo koagulační filtrací

dosaženo vysokých efektů úpravy, vliv ozonizace před sorpcí

na aktivním uhlí nebyl adekvátní použitým dávkám ozónu.

Ve čvrté etapě, kdy bylo ozonizace použito jako konet-

ného dezinfekčního stupně, se dokonce její použití z chemic-

kého i fyzikálně-chemického hlediska projevilo negativně.Je

to zřejmě důsledkem oxidačně-redukčních rovnováh přítomného

organického znečištění. Vlivem ozonizace došle pravděpodob-

ně, jak vyplývá z průběhu UV spekter, ke zvýšení molárního
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absorbančnfho koeficientu těchto látek a současně ke zvýše-

ní jejich specifické oxidovatelnosti, což se projevilo zvý-

šením hodnoty ChSK/Mn/ upravené vody.

ZAVĚR

I
Po shrnutí výsledků je možno konstatovat, že ozonizace \

ovlivňuje pozitivně především proces koagulacní filtrace a ]

výsledný produkt úpravy, tzn. kvalitu upravené vody. S

Na sorpční proces má vliv zejména účinnost předražené- í

ho čiření. Z hlediska procesu sorpce na aktivním uhlí exis- í

tuje optimální režim úpravy, tzn. kombinace předozonizace a j

čiření, při které probíhá také vlastní sorpční proces opti-

málně. Tyto podmínky jsou závislé na charakteru organického

znečištění a tím i optimální dávce koagulantu a ozónu.

Při krátkodobém pokusu se zařazení ozonizace před ad-

sorpci na zrněném aktivním uhlí neprojevilo zlepšením kva-

lity upravené vody, což je možno vysvětlit jednak poměrně

malým vlivem ozonizace na průběh sorpčního děje při poměrně

nízké koncentraci organického znečištění ve vodě a jednak

větší analytickou chybou při stanovení nízkých koncentrací

organických látek ve vodě.

Pozitivní vliv ozonizace na proces sorpce na aktivním

uhlí by se pravděpodobně dostatečně projevil až při dlouho-

dobém provozování po jeho biologickém oživení.

SOUHRN

Příspěvek je věnován hodnocení výsledků technologic-

kých zkoušek úpravy vltavské vody kombinací koagulacní fil-

trace, ozonizace a sorpce na zrněném aktivním uhlí provede-

ných na modelovém zařízení o výkonu 1 l.min . Stanovení ú-

činnosti jednotlivých technologických stupňů bylo provedeno

jak klasickými analytickými metodami tak UV VIS spektrosko-
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pií a získané výsledky byly porovnány.
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The paper deals with the evaluation of the technologi-

cal test results obtained in treatment of the Vltava water

in combination with coagulation-filtration, ozonization and

sorption on granular activated carbon, carried out on a mo-

del with an output of 1 l.min" * The determination of the

efficiency of the different technological steps was perfor-

med both using conventionaL analytical methods and UV VIS

spectroscopy and the results obtained were compared.
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K metódam ČSN 83 O!i !iO, „Fpkálié c M c k ý
rozbor kalu"
J. Malý ~ JmVaK Brno, M. Sedláček- VÚV Praha

V ČSN 83 0550 "Fyzikálně chemický rozbor kalů" vydané

v r. 1978 vyšly v .částech nazvaných všeobecná ustanovení a

odběr vzorků metody rozborů některých sloíek, a to jmenovi-

tě: sušina, zbytek a ztráta žíháním, pH, celkový dusík,fos-

for a draslík. Potřeba podrobnějších znalostí o složení čis-

tírenského kalu si vynutila pokračování uvedené normy,která

je v současné době rozpracována a po dalším připomínkovém

řízení bude připravena do tisku.

V pokračování normy se jedná konkrétně o tato stanove-

ní: fosfor, sodík, draslík, vápník, hořčík, zinek, měď,nikl,

chróm, kobalt, olovo a kadmium, extrahovatelné a ropné lát-

ky, tedy vesměs prvky nebo sloučeniny, jejichž obsah je roz-

hodující při hodnocení kalu aplikovaného v zemědělství ke

hnojení půdy. Při tom u fosforu a draslíku se jedná o re-

vizi původní normy.

Stanovení všech uvedených složek v kalu vyžaduje prove-

dení rozboru ve dvou pracovních etapách. V prvé je analyzo-

vána složka separována ze vzorku kalu, v němž je zpravidla

vázána převážně v jeho pevné fázi a ve druhé etapě je pro-

vedena vlastní analýza složky v roztoku do něhož byla zmí-

něnou separací převedena.

Všechny výše uvedené prvky lze separovat z kalu půso-
bením kyselin, při čemž volba těchto kyselin a způsob je-
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jich působení určuje u každého jednotlivého prvku do jaké

míry je tento přechod úplný. V ČSN 83 0550 se používá dvou

způsobů rozkladu vzorku, který se předem vysuší a vyžíhá

při 550 °C, při čemž se rozloží organická hmota a tím usnad-

ní přístup k částečkám kalu. Jedná se o tyto dvě varianty

rozkladu: 1. hodinový var se zředěnou HC1 /l+l/ pod zpětným

chladičem, 2. totální rozklad směsí koncentrovaných kyselin \

HNO-j, HC104 a HF, při čemž HNO- a HF se v průběhu rozkladu f

odpaří a zbytek s HClO4 se vyjme horkou zředěnou Hcl.Při pr- 1

vém způsobu rozkladu.- který je analogií metody používané v \

agrochemii, přechází do kyselého roztoku prvky prakticky \

přístupné pro rostliny při dlouhodobém působení přírodního !

prostředí. Druhý způsob, při němž jsou rozloženy i resis- \

tentní silikáty, postihuje prakticky celý obsah hledaného

prvku. Volba způsobu rozkladu se řídí účelem analýzy, při

čemž ani náročnost postupu není zanedbatelná, zejména při

provádění velkých sérií rozborů /rozklad s HC1 je podstatně

jednodušší/. Nutno si však uvědomit. Že každá metoda rozkla-

du dává u většiny prvků odlišné výsledky. Diference jsou vý-

razné především u prvků, které jsou stálou složkou silikátů.

Z prvků, jejichž stanovení je předmětem pojednávané normy

se jedná především o sodík a draslík, jejichž obsahy zjišťo-

vané v totálním výluhu čistírenského kalu bývají přibližně

dvojnásobné ve srovnání s výluhem kyselinou chlorovodíkovou.

U vápníku a hořčíku se nacházejí v totálním výluhu hodnoty

vyšší o cca 5 % /Ca/, resp. 10 až 20 % /Mg/. Naproti tomu

je nalezené množství fosforu nezávislé na provedení výluhu

kterýmkoliv ze dvou uvedených způsobů. Proto se volí způ-

sob jednodušší, t.j. extrakce s HC1. Při extrakci kyselinou

chlorovodíkovou je fosfor vázaný v organických sloučeninách

uvolňován ve formě fosfátů a do roztoku přecházejí také ve

vodě nerozpustné fosforečnany.

Při požadavku na přesné stanovení t.zv.stopových prvků

/Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd a Co/ Se doporučuje prové»t totální
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rozklad. Vzhledem k snížené pracnosti provedení výluhu s

HC1 se připouští v sériových analýzách tento postup,dávají-

cí poněkud snížené výsledky ve srovnání s celkovým obsahem

kovu v kalu. Toto snížení činí u většiny kovů zpravidla nej-

výše 10 % s výjimkou chrómu, u něhož dosahují diference i

hodnot kolem 20 %.

Separace extrahovatelných látek se provádí extrakcí su-

šeného vzorku kalu v Soxhletově přístroji organickým roz-

pouštědlem. Oproti dříve hojně používanému CC1., který je

látkou podezřelou z karcinogenních líčinků se v ČSN 83 0550.

doporučuje z hygienického hlediska přijatelnější, i když

vzhledem k nízkému bodu varu méně vhodný 1,1,2-trifluortri-

chlorethan. Extrahovatelné látky kalu jsou směsí různých

sloučenin, a proto není překvapující, že jejich celkové

množství, které je převedeno do organické?** rozpouštědla zá-

visí i na jeho složení, zejména stupni polar i ty, neboť, dife-

rence jsou výrazné především v podílu t.zv. polárních látek,

kdežto extrahovatelné množství látek nepolárních na druhu

rozpouštědla prakticky nezávisí. Z porovnání výsledků stano-

vení extrahovatelných látek v čistírenských kalech různými

rozpouštědly vyplývá, že nejvyšší hodnoty jsou dosahovány

při použití etheru. Srovnatelné výsledky s ním dává CC14 a

jen málo nižší n-hexan, kdežto při použití 1,1,2-trifluor-

trichlorethanu jsou výsledky ve srovnání s etherovým extrak-

tem o 20 až 30 % nižší. Proto je vhodné ve výsledku stanove-

ní extrahovatelných látek uvádět i použité organické rozpouš-

tědlo. Při stanovení ropných látek se vychází z látek extra-

hovatelných, jichž jsou významnou složkou.

Pro stanovení prvků nebo sloučenin separovaných v roz-

tocích kyselin příp. organického rozpouštědla se v ČSN

83 0550 používá různých postupů, které lze z metodického

hlediska rozdělit do níže uvedených skupin:

P - fotometrie ve viditelné oblasti,
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Na, K - plamenová fotometrie,

Ca, Mg - atomová absorpční spektrometrie a koraplexomet-
rlcká tltrace,

Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd, Co - atomová absorpční spektro-

metrie ,

extrahovatelné látky - vážková metoda,

ropné látky - infračervená spektroskopie.

Při volbě postupů pro stanovení jednotlivých prvků by-

lo třeba přihlédnout k tomu, Se do roztoku se neuvolňuje

jen separovaný* analyzovaný prvek, ale i celá řada dalších

sloučenin, jejichž případný rušivý vliv musí být eliminován.

Jedná se zejména o vysoké koncentrace roakroprvků,z nichž dá-

le uvedené kovy se vyskytují ve výluzích v množství, které

odpovídá tomuto přibližnému obsahu v sušině kalurFe 3 %, AI

3 %, Ca 3 %, Mg 0,6 %, Na 0,6 % a K 1,2 %.V Navržených pos-

tupech přípravy výluhu se vychází z množství sušiny 10 g na

1000 ml výluhu, a proto obsahu prvku 1 % v sušině odpovídá

jeho koncentrace ve výluhu 100 mg.l** . Při tom však do vý-

luhu s HC1 nepřechází podíl prvků vázaných pevně v siliká-

tech, t.j. především hliníku, draslíku a sodíku.Tento podíl

tvoří cca polovinu z jejich celkového množství v kalu.

Výsledky rozborů se vyjadřují u makroprvků, extrahova-

telných a ropných látek v g na 1 kg sušiny kalu, u mikro-

prvků v mg na l kg sušiny.

K jednotlivým metodám se uvádí následující.

FOSFOR

Pro stanovení fosforu,.obsaženého ve výluhu jako fosfo-

rečnan je v normě navržena fotometrická metoda molybdenové

modře, spočívající v redukci molybdátofosforečnanového a-

niontu v kyselém prostředí na sloučeninu modrého zbarvení,

zvanou molybdenová modř.. Oproti původní variantě této meto-

dy popsané v ČSN 83 0550, u níž bylo jako redukčního činld-
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la použito slřičitanu sodného a síranu hydrazinia, při čemž

se redukce prováděla za teploty varu vodní lázně, je v nové

modifikaci metody použita k redukci kyselina askorbová, při

čemž redukce probíhá za katalytického působení vinanu anti-

mony lodraselného za laboratorní teploty. Vhodnou volbou ob-

sahu vinanu je dosaženo většího rozsahu linearity kalibrač-

ního grafu pro P /do 2 mg.l~ / než u analogického postupu

popsaného v ČSN 83 0520 Fyzikálně chemický rozbor pitné vo-

dy. Zbarvení, které se měří v Časovém intervalu 10 až 60

min. od přídavku činidel, je v poměrně širokém rozsahu ne-

závislé na aciditě prostředí. Je-li však překročena koncen-

trace c/H / s 0,5 mol.l /kromě kyselin přidaných s činid-

ly/, dochází k odbarvení roztoku a naopak, je-li acidita

nízká, což může nastat jen tehdy, vychází-11 se z příliš al-

kalických vzorků, dochází k redukci samotných molybdenano-

vých iontů a intenzita zbarvení se prohlubuje. Fe a další

ionty neruší do koncentrací značně převyšujících jejich ob- j

vykla obsahy ve výluzích kalu. Modré zbarvení roztoku se ;

proměřuje při vlnové délce 700 nm. Běžný obsah fosforu v su-

šině kalu je cca 1 %, roztok se proto ředí obvykle 100-krát

/včetně dvojnásobného ředění zahrnutého v postupu/ tak, aby

výsledná koncentrace fosforu byla cca 1 rog.l

ALKALICKÉ KOVY ^

Alkalické kovy - sodík a draslík - se stanoví metodou

plamenové fotometrie měřením intenzity emitovaného záření .

plamene acetylén-vzduch, do něhož se zmlžuje analyzovaný !

roztok. Volba vlnové délky, 766,5 nm při stanovení draslíku

a 589,0 nm při stanovení sodíku, je určena charakteristic-

kým zářením těchto prvků. Pro potlačení ionizace sodíku a

draslíku v plameni, snižující intenzitu záření /nebofc ioni-

zované prvky záření nevysílají/ se přidává česná sůl v množ-

ství, které odpovídá výsledné koncentraci Cs 1000 mg.l v

analyzovaném roztoku.
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Kalibrační roztoky se připraví tak, aby obsahovaly ved-

le analyzovaného prvku /K, Na/ i další makroprvky v poměru

obvyklém u kalů městských ČOV. Proto se vychází při přípra-

vě kalibračních roztoků ze zásobního roztoku, obsahujícího

tyto koncentrace makroprvků /v mg.l~ /:

rvek

Na

K
Ca
Mg
Fe/IH/

AI
P

Výluh s HC1

100

200

1OOO
2OO

1000
500

136

Totální výluh

200

400

1000

200

1000

1OOO

136

|

Í
}

1
ř

1
jP

t

Ke kalibračním roztokům se ještě přidají kyseliny ob-

sažené ve výluhu s přihlédnutím k jeho ředění. V neředěném

výluhu s kyselinou chlorovodíkovou je obsaženo 50 ml HC1

/1,19 g.cnf3/, resp. v totálním výluhu 25 ml HC1 /l,19 g.

.cm / a cca 15 ml HCK>4 /1,67 g.cm /.

Rozsah kalibračních grafů se volí vzhledem k zakřivení

kalibračních křivek při vyšších koncentracích do 20 mg.1~ .

Obsah alkalických kovů v přepočtu na sušinu kalu závisí ved-

le způsobu provedení výluhu i na stupni odvodnění kalu, ne-

bot alkalické kovy jsou obsaženy v značně vysokých koncen-

tracích i ve vodné fázi kalu jako složka rozpustných solí

/koncentrace draslíku bývají cca 20 rag.l /.Tento podíl ne-

ní zanedbatelný, zejména u tekutých kalů. Při koncentraci

alkalického kovu ve vodné fázi kalu např. 100 mg.l" činí

jeho obsah v přepočtu na sušinu /jen z rozpustných solí/:

pro 1 % obsah sušiny 0,99 % alkalického kovu v sušině,

pro 5 % obsah sušiny 0,09 % alkalického kovu v sušině,

pro 50 % obsah sušiny 0,01 % alkalického kovu v sušině.

Při obvyklých koncentracích alkalických kovů v čistí-
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renském kalu je třeba pro analýzu ředit výluh s HC1 2-krát

pro stanovení Na, resp. 4-krát pro stanovení K, u totálního

výluhu se stupeň ředění zvyšuje na 5-krát pro Na a 10-krát

pro K.

VÄPNÍK A HOŘČÍK

Pro stanovení vápníku a hořčíku je v ČSN 83 0550 dopo-

ručena jednak metoda titrační, jednak metoda atomové absor-

pce. V obou případech titračního stanovení se používá chela-

tometrické metody, spočívající ve tvorbě pevných komplexů
2+ 2+

mezi Ca resp. Mg a dvoj sodnou solí kyseliny ethylendia-

mintetraoctové /chelaton 3 nebo-li EDTA/. V silně .alkalic-

kém prostředí hydroxidu draselného /pH = 12 až 13/ tvoří

komplex jen Ca , kdežto v amoniakálním pufru při pH cca 10
2+

oba uvedené ionty, při čemž Ca tvoří kompl«x silnější,tak-

že v ekvivalentním bodě je indikováno vymizení Mg + z roz-

toku. Vymizení vápenatých, resp. při titraci sumy Ca + Mg i

horečnatých iontů z roztoku je indikováno barevnými změnami

vhodných indikátorů, dávajících s těmito ionty barevné slou-

čeniny. Při stanovení Ca se jedná o indikátorovou směs,

jejíž základní složkou je fluorexon /který lze použít i sa-

mostatně/, dále obsahuje thymolftalexon a murexid jejichž

přítomnost zvýrazňuje barevný přechod a KNO. jako inertní

složku. Barevný přechod ze zelené do fialově růžové je pro-

vázen vymizením fluorescence. Při stanovení sumy obou kovů

se použije k indikaci titračního konce bučí methylthymolová

modř /přechod z modré do šedé/ nebo thymolftalexon /přechod

z modré do bezbarvé/. Pro titraci sumy Ca + Mg běžně užíva-

ný indikátor eriochromčerň T nelze v tomto případě apliko-

vat, nebot zbytková koncentrace Pe i přes jeho maskování

ruší stanovení nevratnou reakcí s indikátorem. K titrovaným
3+

roztokům se přidává triethanolamin, který maskuje Fe a
AI , což je velice výhodné, nebot tyto kationty není nut-
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no předem separovat jako u dříve popsaných metod,např. srá-

žením jako sesquioxidy. Pro stínění dalších těžkých kovů se

přidává KCN, nikoliv však Na-S rušící stanovení. Za těchto

podmínek je odstraněn rušivý vliv kovů obsažených v čistí-

renských kalech i ve zvýšených koncentracích.

Při použití EDTA 0,02 mol.l"1 je titrační konec ostrý, ]

takže lze počítat s přesností odečtu tltračního roztoku nej- |

méně na 0,1 ml, což odpovídá 0,08 mg Ca, resp. 0,05 mg Mg. *

Metoda je použitelná pro stanovení Ca a Mg s obsahy nad í

0,01 % v sušině kalu a je tedy zcela vyhovující pro analýzu í

kalů z městských čistíren. í

U metod atomové absorpční spektrometrie se vzorek zml- j

žuje do redukčního plamene při stanovení Ca, resp. oxidač-

ního plamene při stanovení Mg. Volí se spalovací směs ace-

tylén - oxid dusný u níž jsou rušivé vlivy podstatně menší

než u směsi acetylén - vzduch. Měří se úbytek záření vysíla-

ného přes plamen dutou katodovou lampou pro vápník resp.hoř-

čík. Rušivý vliv způsobený ionizací vápníku a hořčíku je

potlačen přídavkem snadněji ionizovatelného draslíku /jako

KC1/ ve výsledné koncentraci K cca 4000 mg.l~ . Absorbance

čáry vápníku se měří při 422,7 nm, hořčíku při 285,2 nmj do-

poručuje se pracovat při spektrální šíři pásu 0,2 nm v pr- ,

vém případě, resp. 0,5 nm v případě druhém.Koncentrační roz-

sah kalibrační křivky se volí do 20 mg.l~ . Ke kalibračním

roztokům se přidává množství kyseliny obsažené po event, na-

ředění v analyzovaném roztoku. Při tom je třeba upozornit na

to, že obsah kyseliny chloristé v množství nad 3 % způsobí

při zmlžování do plamene explozi. Tak vysoké koncentrace u-

vedené kyseliny však nejsou i v neředěných výluzích obsaže-

ny /nejvýše 1,5 %/. Při běžném obsahu vápníku a hořčíku v

kalech městských Cov je nutno zpravidla ředit výluh /v obou

variantách jeho provedení/ 20-krát pro stanovení vápníku,

resp. 5-krát pro stanovení hořčíku.
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STOPOVÉ KOVY

Pro stanovení t.zv. stopových kovů, t.j. kovů vyskytu-

jících se v kalu v poměrně nízkých koncentracích,se používá

vesměs metody atomové absorpční spektrometrie, která je na-

vržena i v ČSN 83 0550. Metoda spočívá v měření úbytku cha-

rakteristického záření v plameni, do něhož je zmlzován ana-

lyzovaný roztok. Charakteristické záření je vysíláno dutou

katodovou lampou příslušného prvku. Používá se vesměs oxi-

dační plamen acetylén - vzduch s výjimkou stanovení chrómu

u kterého je doporučen redukční plamen stejných komponent.

Rozsah kalibrační křivky, doporučená spektrální šíře a

vlnová délka při níž se provádí měření jsou pro jednotlivé

prvky uvedeny v následující tabulce. Současně jsou v tomto

přehledu uvedeny přibližné koncentrace těžkých kovů v suši-

ně nekontaminovaných kalů z mestských Cov a limitní koncen-

trace pro kaly používané k výrobě kompostů dle CSN 46 5735

Průmyslové komposty.

Prvek

Zn
Cu
Ni

Cr
Pb
Cd
Co

Rozsah do

mg.l

5

5

5

5

5

2

2

Spektrální

šíře

nm

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

0,5

0,1

Vlnová

délka

nm

213,9

324,7

232,0
/352,4/

357,9

217,0

228,8

240,7

Kone. v suš

nekontamin.
kal

mg.

2000

200

100

100

100

5
10

. kalu

limit

r1

10 000

3000

500

1000

1000

25
50

Při stanovení niklu se někdy dává přednost méně citli-

vé čáře 352,4 nm pro větší linearitu kalibračního grafu a
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proto, že signál je u ní méně ovlivněn neiontovou absorpcí.

Koncentraci prvku 1 mg.l" ve výluhu připraveného pod-

le výše uvedeného schématu normy odpovídá jeho obsah v su-

šině kalu 100 mg.kg~ . Z výše uvedených koncentrací stopo-

vých kovo v sušině kalu vyplývá požadavek na citlivost a

přesnost stanovení. Pro všechny prvky s výjimkou kadmia a

kobaltu je dostačující přesnost 0,1 mg.l , u zinku dokonce I

o řád vyšší, kdežto u výše jmenovaných dvou prvků je vzhle-

dem k jejich nízkým obsahům v kalu požadavek na přesnost

stanovení 0,02 mg.l , odpovídající 2 mg.kg" .Ředit je nut-

no při uvedených rozsazích kalibračních grafů zpravidla jen

výluh pro stanovení zinku.

Rušivý vliv matrice výluhu se potlačí: a. korekcí po-

zadí, b. přídavkem modelových roztoků, obsahujících makro-

prvky v poměru uvedeném výše u stanovení alkalických kovů,

ke kalibračním roztokům. K těmto se přidávají vedle modelo-

vého roztoku i kyseliny obsažené v analyzovaném roztoku s

přihlédnutím k ředění výluhu.

Při stanovení chrómu se vychází ze zkušenosti,že tento

prvek je obsažen v kalu výhradně v trojvazné formě, což je

významné zvláště při přípravě totálního výluhu,nebot šesti-

mocný chróm, pokud by byl přítomen, byl by v průběhu přípra-

vy výluhu v roztoku kvantitativně odstraněn.

EXTRAHOVATELNÉ A ROPNÉ LÄTKY

0 základní problematice stanovení extrahovatelných lá-

tek, související s volbou vhodného rozpouštědla bylo pojed-

náno výše. Extrakce se provádí 1,1,2-trifluortrichloretha-

nem'v Soxhletově přístroji, který umožňuje provádět ji za

teploty bodu varu rozpouštědla při stálém obnovování jeho

čistoty v extrakčních cyklech. Minimální počet cyklů je tře-

ba zachovat, aby byla dosažena kvantitativní extrakce, bez

ohledu na jejich dobu, závislou na velikosti aparatury a in-
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tenzitě zahřívání.

Při provádění rozboru se vychází ze sušiny kalu, při

čemž se předpokládá, že množství extrahovatelných látek tě-

kajících při teplotě nižší než 105 °C je zanedbatelné, což

je předpoklad pro kaly z městských ČOV oprávněný.Proto také

není třeba volit nižší teplotu při dosušení zbytku po odpa- }

řenl rozpouštědla. Obsahuje-li kal extrahovatelné" látky tě-

kající při nižší teplotě, je nutno provést přípravu sušiny

i dosušení zbytku po extrakci ve vakuu při snížení teploty •

bodu varu kapalné fáze. ]

Vlastní stanovení extraktu po odpaření rozpouštědla a >

dosušení se provádí vážkovou metodou* Z toho vyplývá poža- :

dávek na dostatečné množství vzorku /do práce se bere 5 g

sušiny kalu/, tak aby extrakt byl vážitelný, což u kalů měs-

tských ČOV, obsahujících v sušině několik procent extraho-

vatelných látek není problémem.

Extrahovatelné látky lze rozdělit podle polarity je-

jich molekul na polární a nepolární. Do prvé skupiny patří

především lipidy a jejich deriváty, jako např. tuky,rostlin-

né oleje a pod., do druhé skupiny, označované také jako lať-

ky ropné, patří především různé uhlovodíky.

Analytické rozlišení obou těchto skupin se provádí po-

mocí vhodného sorbentu polárních látek. V ČSN 83 0550 se vo-

lí silikagel používaný pro chromatografii o zrnitosti 0,15

až 0,4 mm /vzhledem k vsádkovému postupu však tato zrnitost

není podmínkou provedení separace/, aktivovaný sušením po

dobu 4 hod. při 140 °C. Jeho aplikace je v zásadě možná bučí

v koloně, kterou se prolévá roztok s extrahovatelnými látka-

mi nebo vsádkově, t.j. přídavkem sorbentu k roztoku extraho-

vatelných látek. V normě je volen vsádkový postup, který je

jednodušší a rychlejší, i když spotřeba sorbentu je u něj *

větší. Sorpce polárních extrahovatelných látek se provádí v

roztoku 1,1,2-trifluortrichlorethanu, umožňujícího následné
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použití infračervené spektroskopie.

Pro získání roztoku extrahovatelných látek se vychází

buä ze zbytku po jejich stanovení, který se znovu rozpustí

a příslušně zředí, nebo pokud nejspu stanoveny i extrahova-

telné" látky, přímo ze sušiny kalu, která se extrahuje vsád-

kovým postupem, po dobu tří dnů v uzavřené baňce /100 až 200

mg v 50 ml rozpouštědla 1,1,2-trifluotrichlorethanu/. Při

posledně uvedeném způsobu je kvantitativní pouze extrakce

nepolárních, nikoliv však polárních látek,což není na záva-

du. Ze suspenze je možno po provedené extrakci odstranit ne-

rozpustné látky, není to však nezbytně nutné.

Polarita extrahovatelných látek kalu je různého stupně,

a proto jejich dělení na uvedené dvě skupiny není zcela vy-

hraněné, což se projevuje tím, že při sorpci,pokud není nad-

bytek sorbentu, zůstává část méně polárních látek rozpuště-

na spolu s látkami nepolárními. Pro zachycení i těchto méně

polárních sloučenin je třeba relativně velkého nadbytku si-

likagelu ve srovnání s jeho kapacitou stanovenou pro silně

polární látky, např. tuky /užívá se 3 g silikagelu na 5 až

10 mg extrahovatelných látek/. Sorpce polárních extrahova-

telných látek je dějem ve srovnání s extrakcí do rozpouštěd-

la poměrně rychlým. Pro jistotu se nechává působit cca 30

min., pak se zfiltruje přes skelnou nebo buničitou vatu pře-

dem vyčištěnou extrakcí rozpouštědlem a v roztoku se stano-

ví ropné látky.

Kvantitativní průběh sorpčního procesu vyžaduje vzhle-

dem k vlastnostem extrahovatelných látek kalu, obsahujících

i méně polární sloučeniny, práci s malým množstvím těchto

látek, která vylučuje použití vážkové metody. Pro stanovení

ropných látek v těchto koncentracích je naproti tomu vhodné

použití infračervené spektroskopie.

V křemenné kyvetě se proměřuje spektrum absorbancí v

oblasti vlnočtu od 3150 do 2750 cm'1 proti použitému roz-
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pouštědlu - 1,1,2-trifluortrichlorethanu. Absorbance při ur-

čitých vlnočtech jsou přímo úměrné koncentraci charakteris-

tických valenčních skupin, a to aromatické a alifatické ole-

finické skupiny = CH - odpovídá vlnočet /3O55 - 25/ cnf^a-

symetrické - CH skupině vlnočet /296O -15/ cm"1 a asymet-

rické - CH2 skupině vlnočet /2925 - 15/ cm"
1. Použije-li sé

standardní látka - střední olej - vyhodnocuje se absorbance

při vlnočtu 2925 cm /spektrum při tomto vlnočtu tvoří vý-

razný pík/ jak pro sestrojení kalibračního grafu, tak i při

analýze vzorku. Při použití kyvet o šíří 3 cm lze sestrojit

kalibrační gráf do 100 mg.l~ /je v celém rozsahu lineární/.

Není-li použito standardu k sestrojení kalibračního grafu,

vypočte se koncentrace ropných látek v analyzovaném roztoku

podle empirického vzorce voleného dle charakteru ropných lá-

tek, příp. jejich obsahu ze tří variant popsaných v ČSN

83 0530 Chemický a fyzikální rozbor povrchových vod.

SOUHRN

. V příspěvku je popsána problematika analýzy čistíren-

ského kalu dle připravované CSN 83 0550 "Fyzikálně chemický

rozbor kalu". V normě jsou obsaženy metody stanovení P, K,

Na, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd, Co, extrahovatelných a

ropných látek. Nejdříve je pojednáno o postupech separace a-

nalyzovaných látek a pak o metodách jejich stanovení. Pro

stanovení fosforu je navržen fotometrický postup s molybde-

novou modří, pro stanovení alkalických kovů plamenová fotor

me trie. Vápník a hořčík se stanoví buä chelatometrickou tit-

rací při maskování ruSivých prvků triethanolaminem a KCN;ne-

bo atomovou absorpční spektrometrií, která je použita i při

analýze t.zv. stopových kovů. Extrahovatelné látky se sta-

noví vážkově extrakcí vzorku 1,1,2-trifluortrichlorethanem

a ropné látky po separaci polárních látek silikagelem pomo-

cí infračervené spektroskopie.
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ZUR PROBLEMATIK DER PHYSIKALISCHCHEMISCHE ANALYSE

VON KLARSCHLÄMME NACH DER Cs NORM 83 0550

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Beitrag wird die Problematik der Analyse von Klars-

chlamm nach der vorbereiteten Cs Norm 83 0550,Physikalisch

chemische Analyse des Schlammes beschrieben. Die Norm ent-

hält Methoden der Bestimmung von P, K, Na, Ca, Mg, Zn, Cu,

Ni, Cr, Pb, Cd, Co, extrahierbaren und unpolaren extrahier- \

baren Stoffen. Zuerst werden Verfahren der Abtrennung von a- •

nalysierenden Stoffen und dann auch die Methoden ihrer Bes- \

timmung behandelt. Für die PhosphorbeStimmung wird ein pho- |

tometrisches Verfahren mit Molybdenblau vorgeschlagen, für

die Alkalimetalebestimmung wird die Flammenphotometrie ver-

wendet. Kalzium und Magnesium werden entweder mit chelato-

metrischer Titration bei Maskierung der störenden Elemente

mit Triethanolamin und KCN bestimmt, oder mit Atomabsorp-

tionspektrometrie, die auch für die Analyse von.sog.Spuren-

metalen verwendet wird. Für die massanalytische Bestimmung

von extrahierbaren Stoffen wird zur Extraktion 1,1,2-triflu-

ortrichlorethan verwendet. Unpolare extrahierbare Stoffe

Werden nach der Abtrennung von polaren Stoffen mit Hilfe

von Infrarotspektroskopie bestimmt.

Dr. JOSEF MALÝ
Jm VaK Brno
Ing. MIROSLAV SEDLAČEK
VtfV Praha



Novelizace ČSN 83 05 50. „Fyzikálni chemický
rozbor kalů"
M. Sedláček, Z. Prokš, H. Singerová- VOV Praha
J. Malý- JmVaK Brno, J. Dalešický- HDP Praha

Součástí připravované dohody o využívaní kalů v země-

dělství /úkol č. 11 Souboru opatření ke koordinaci postupu

resortu MLVH ČSR a MZVž ČSR na dseku řešení vodohospodář-

ských problému projednaný vládou ČSR 16.7. 1985/ jsou i po-

kyny pro sledovaní složení kalu z městských čistíren odpad-

ních vod. Tyto pokyny jsou platné tam, kde čistírenské kaly

jsou použity pro rekultivaci, přímé hnojení nebo jako suro-

vina pro výrobu kompostů. Sledování složení kalů zajišťuje

správce čistírny odpadních vod /případně ve spolupráci se

zemědělskými organizacemi v tomto rozsahu/:

1. pH /příp. pH vodního výluhu/

2. Celková sušina /obsah vody/ - /1O5 °C/

3. Ztráta žíháním v sušině /organické látky/ - /55O °C/

4. Celkový dusík

5. Obsah těžkých kovů jmenovitě

a/ zinku - Zn

b/ mědi - Cu

c/ niklu - Ni

d/ chrómu - Cr

e/ olova - Pb

£/ kadmia - Cd

a případně dalších makrosložek kalu jako např. celkový

fosfor, vápník, hořčík, draslík afcd.
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Daliíí rozbory kalů na obsah specifických látek se pro-

vádí v návaznosti na možnost kontaminace těchto kalů závad-

nými látkami z průmyslových odpadních vod podle výsledků a-

nalýz těchto dopadních vod /např. minerální oleje,další těž-

ké kovy jako je např. arsen, rtut, selen, kobalt, molybdén

atd./.

Pro zajiStění trvalého odbytu čistírenských kalů v ze-

mědělské rostlinné výrobě je nutná systematická kontrola ja-

kosti odpadních vod a produkovaných kalů. Vzhledem k obecné

vyrovnanosti parametrů složeni odpadních vod a s ohledem na

neměnnost technologie čiStění odpadních vod a zpracování ka-

lů nejsou v průměru velké rozdíly ve vlastnostech produko-

vaných odpadních kalů podle časového období,

v četnost odběru vzorků kalů

/rozbory pro agrochemickou aplikaci/

Velikost ČOV

/tis. ekv.
obyvatel/

100 a více

50 - 100

20 - 50
5 - 2 0

méně než 5

četnost odběru vzorků

za Čtvrt roku

za půl roku

za půl roku až rok

za rok

za 2 roky a více

Roční četnost

4

2

1 - 2

1

0,5 a méně

Tato. navržená četncBt odběru vzorků kalů platí pouze

za předpokladu normálního provozu ČOV. V případě zjištění

přítoku nežádoucích látek na čistírnu, nebo po havárii čis-

tícího procesu v důsledku kontaminace odpadních vod musí

být samostatně proveden odběr a analyzována každá partie ka-

lu, která by mohla být těmito látkami kontaminována.

Pro tento účel je nutno provést revizi a doplnění ČSN

83 0550 Fyzikálně chemický rozbor kalů z ČOV,která dosud ne-

obsahuje celý uvedený rozsah metod.
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V letech 1974-1977 jsme v spolupráci s metodickým stře-

diskem pro řízení vodohospodářských laboratoří při VÚV Pra-

ha organizovali a řídili celkem čtyři okružní rozbory kalu.

Program okružních rozborů byl zaměřen na základní fyzikální

a chemické metody charakterizující čistírenské kaly z hle-

diska jejich dalšího zpracování a využití. Cílem okružních

rozborů bylo nejen zjištění tfrovně prací provozních labora-

toří, odhalení chyb v jednotlivých laboratořích, ale také

současně použití souborných výsledků na zpřesnění zkouma-

ných metodik, zhodnocení pracovních postupů a k určení shod-

nosti a přesnosti výsledků.

První čtyři okružní rozbory kalů byly zaměřeny na meto-

diky stanovení základních charakteristik kalu /pH, surin*,

prg. látky a makrosložky/ a bylo o nich referováno na semi-

nářích Hydrochemie v letech 1975-1979. V r. 1985 byl pros-

třednictvím VTS organizován další okružní rozbor kalů zamě-

řený na stanovení zejména kovů v kalech. Kromě toho v uve-

deném meziobdobí /r. 1979-1985/ pokračovaly standardizační

a unifikační práce na vývoji a zpřesnění metod rozboru kalů

a odpadů.

cfL ÚKOLU

Cílem úkolu bylo doplnění ČSN 83 0550 m : o metody sta-

novení dalších významných ukazatelů jakosti kalů, zejména

těžkých kovů s ohledem na využití kalů v zemědělství. Nově

zpracována ČSN tak bude obsahovat všechny metody ke stanove-

ní ukazatelů jakosti kalů, které jsou v ČSSR dostatečně

zpracovány a ověřeny. Tyto metody jsou potřebné k posouzení

agrochemické využitelnosti kalů např. jako suroviny pro vý-

robu kompostů C2:, nebo pro přímé využití kalů k rekultiva-

cím a hnojení C33, C4H, c5:f C6D.
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ROZSAH A tfPRAVY ČSN

V původní ČSN 83 0550 Ľ ID schválené Úřadem pro normali-
zaci a měření 17.4. 1978 byly vydány s účinností od 1.3.
1979 tyto části normy:

1 - Všeobecná ustanovení

2 - Odběr vzorků

3 - Stanovení celkové sušiny, zbytku po žíhaní a ztráty ží-

háním {

4 - Stanovení pH {

5 - Stanovení celkového dusíku \

6 - Stanovení celkového fosforu j

7 - Stanovení celkového draslíku >

V návrhu pro úpravu ČSN jsou novelizovány a doplněny

tyto části:

6 - Stanovení fosforu

7 - Stanovení draslíku

8 - Stanovení sodíku

9 - Stanovení vápníku

10 - Stanovení hořčíku

11 - Stanovení zinku

12 - Stanovení niklu

13 - Stanovení mědi

14 - Stanovení chrómu

15 - Stanovení kobaltu

16 - Stanovení olova

17 - Stanovení kadmia

18 - Stanovení extrahovatelných látek

19 - Stanovení ropných látek

Původně plánovaný záměr na doplnění ČSN 83 0550 odpo-

vídá rozsahu zpracované části 11-19. Při zpracování doplňku

však byly provedeny úpravy v původních částích 6 a 7 /plat-

ných od r. 1979/ a současně z důvodů komplexnosti souboru

zpracovaných metod byly doplněny části 8, 9 a 10.
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PODKLADY PRO ZPRACOVANÍ NORMY

A MEZIRESORTNÍ SPOLUPRÁCE

Zpracování návrhu upravené a novelizované ČSN navazuje

na mnohaletou unifikační činnost v oboru zpracování metod

rozboru vod a taktéž kalů C7D, C83, C9D, C1OD. c m . Vzhle-

dem k charakteru analyzovaného materiálu a dále zejména z

hledisky využití byla zajištěna spolupráce resortu lesního

a vodního hospodářství a zdravotnictví a navíc i resortu ze-

mědělství /zastoupeného Ústředním kontrolním a zkušebním vi-

sta vem zemědělským Praha a Vysokou školou zemědělskou Pra-

ha/. Základními podklady pro zpracování byly pak doporuče-

né metody rozboru kalů a tuhých odpadů c 133, výsledný návrh

ČSN 83 0550 - chemický a fyzikální rozbor odpadních vod a

další návazné práce v této oblasti C12], C15], C16], C173.

PŘÍPRAVA VÝLUHU VZORKU KALU

Pro stanovení jednotlivých složek kalu /P, K, Na, Ca,

Mg, těžké kovy/ jsou navrženy dva mineralizafiní a vyluhova-

cí postupy, a to jednak výluh vycházející ze sušiny kalu s

mineralizací směsí kyselin dusičné a chloristé /4:1/ s od-

straněním silikátů přídavkem kyseliny fluorovodíkové nebo

výluh žíhaného vzorku kalu pomocí ředěné kyseliny chlorovo-

díkové. Druhý z uvedených mineralizačních postupů se dopo-

ručuje použít při nižší požadované přesnosti výsledků /ne-

zahrnuje obsah prvků v silikátech/ s výhodou nižší pracnos-

ti přípravy vlastního výluhu. Pro úplnost uvádíme úplné pra-

covní postupy přípravy obou typů výluhů: Ke stanovení se be-

re homogenizovaný vzorek kalu vysušený při 105 °C. Rozemle-

tý a rozetřený vzorek se pak beze zbytku proseje přes síto

velikosti ok 0,2 mm /při stanovení těžkých kovů je třeba ty-

to operace provádět tak, aby vzorek nepřišel do styku *e

stanovovaným kovem.
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Mineralizace a výluh HNO-, + HCIO. /a HF/

Do platinové misky nebo teflonové kádinky se odváží

2 - 0,0002 g vzorku kalu vysušeného při 105 °C, přidá se

50 ml směsi kyselin chloristé a dusičné /10 ml kyseliny

chloristé a 40 ml kyseliny dusičné/ a miska, kádinka se ne-

chá stát při laboratorní teplotě do druhého dne. Pak se <

směs zahřívá na pískové lázni do ukončení úniku hnědých i

nitrózních plynů. Přidá se 1O ml kyseliny fluorovodíkové a f

odpařuje se do bílých dýmů kyseliny chloristé. K odpařené \

směsi se přidají 2 ml kyseliny fluorovodíkové a znovu se \

odpařuje, až zůstane zbytek kyseliny chloristé v množství \

2 ml až 4 ml. Ke zbytku se přidá 100 ml deionizované vody \

a 10 ml zředěné kyseliny chlorovodíkové. Směs se zahřívá :

na vroucí vodní lázni 60 minut a pak se filtruje přes fil-

tr o střední velikosti pórů /např. Flltrak typ 389/ do od-

měrné baňky na 200 ml. Filtr se promyje horkou deionizova-

nou vodou a odměrná baňka se po vychladnutí na laboratorní

teplotu doplní deionizovanou vodou po rysku. Takto připra-

vený výluh vzorku se použije pro vlastní stanovení.

Mineralizace a výluh HC1

5 - 0,001 g vzorku kalu vysušeného při 105 °C se žíhá

1 hodinu při 600 °C. Vzorek se převede do baňky na 250 ml

pomocí 50 ml zředěné kyseliny chlorovodíkové. Vaří se 1 ho-

dinu pod zpětným chladičem. Za horka se vzorek zfiltruje

přes filtr o střední velikosti pórů /např. Filtrak typ 389/

a filtr se promyje horkou vodou do vymizení chloridů. Po o-

chlazení se filtrát doplní deionizovanou vodou do 500 ml.

Takto připravený výluh se použije k vlastnímu stanovení.

Stanovení fosforu

Stanovují se ortofosforečnany uvolněné z kalu minera-

lizačníroi vyluhovacími postupy. Vlastní postup je fotomet-

rické stanovení s molybdenem amonným v kyselém prostředí po

redukci kyselinou askorbovou v přítomnosti vinanu antimony-
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lodraselnáho. Stanovení je rušeno alkalickými kovy jen v

koncentracích nad 0,6 mol.l"1. Další makroprvky /vápník,

hořčík, železo, hliník/ neruší v koncentracích vyskytují-

cích se v kalu.

Intenzita modrého zbarvení /700 nm/ může být ovlivněna

extrémními hodnotami acidity. Potřebná acidita je v roztoku

vytvořena přídavkem'činidel a následným ředěním, potřebným

pro provedení práce.

Stanovení draslíku

Pro uvolnění draselných iontů z první fáze kalu do roz-
toku je možno použít obou typů výluhu kalů /pro výluh HC1-
-průměrný obsah 0,1-0,5 % v sušině kalu, pro totální výluh-
-HNO3 + HC1O4 + HF průměrný obsah 0,7-1,5 % v sušině kalu/.
Pro vlastní stanovení je popsán postup plamenové fotometrie
/plamen acetylén - vzduch/ měřením intenzity emitovaného zá-
ření při 766,5 nm.

Ionizace atomů draslíku, způsobující snížení intenzity

emitovaného záření se potlačí přídavkem chloridu česného.

Pro potlačení rušivého vlivu matrice se použije modelových

kalibračních roztoků, což je zahrnuto v pracovním postupu.

Modelový kalibrační roztok má následující složení:

Prvek

Mg
Fe
AI

Ca
P

*

Látka

Mg-kov

Fe-kov

Al-kov

CaCO,

H3PO4

mg.l"

200
1000
500 resp.1000
pro totální
výluh

1OO0
136

Neředěný výluh kalu při použití HC1 obsahuje 5 ml kyse-

liny chlorovodíkové ve 100 ml. Dále obsahuje v průměru makro-

prvky v množství odpovídajícím přídavku 30 ml modelového roz-
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toku do 100 ml kalibračního roztoku.

Totální výluh s HNO3 a HC1O4 obsahuje 1,5 ml kyseliny
chloristé a 2,5 ml kyseliny chlorovodíkové ve 100 ml a mak-
roprvky v množství odpovídajícím přídavku 30 ml modelového
roztoku se zvýšeným obsahem AI do 100 ml kalibračního roz-
toku . j

Stanovení sodíku 'i

Stejně jako v případě stanovení draslíku je použita me- \
toda plamenové fotometrie, měřením intenzity emitovaného zá- í
ření při 589,0 nm. Shodná se stanovením draslíku je i příp- '
rava výluhů, přičemž pro výluh HC1 je průměrný obsah sodí- \
ku 0,05-0,3 % v suSině splaškových kalů, pro totální výluh j
zahrnující i formy silikátového sodíku /HC10.+HN0-+HF/ je !
průměrný obsah 0,4-1,0 %. Potlačení rušivých vlivů /ioniza-
ce atomů sodíku a vliv matrice/ je obdobné jako při stano-
vení draslíku

Stanovení vápníku

Je provedeno ve dvou metodách ve výluzích vzorků kalů
HCl nebo totálním výluhem, a to

a. titrační metodou,
b. atomovou absorpcí.

a. Titrační metoda

Chelatometrické titrační stanovení spočívá ve tvorbě pev-
ného komplexu mezi vápenatými ionty a dvojsodnou solí ky-
seliny ethylendiamintetraoctové /chelaton 3/ v silně al-
kalickém prostředí /pH 12. až 13/. Vymizení vápenatých i-
ontů z roztoku v ekvivalentním bodě titrace je indiková-
no barevnými změnami směsného indikátoru /fluorexon, thy-
molftalexon, murexid/ s pevným dusičnanem draselným. Sta-
novení vápníku neruší alkalické kovy, vysoké koncentrace
sodíku však zhoršují přechod zbarvení indikátoru. Hořčík
v množství do 20 % obsahu vápníku stanovení neruší. Ekvi-
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valentní množství hořčíku vůči vápníku způsobuje asi

3 % snížení stanoveného množství. Železo a hliník neruší

minimálně do 10 mg v analyzovaném vzorku. Olovo, zinek,

bismut, měď, nikl a kobalt minimálně do 5 mg, titan do

1,5 mg. Rtut, stříbro, kadmium, mangan a chrom /Ví/ ruší

stanovení zhoršením přechodu indikátoru překročí-li je-

jich množství v analyzovaném vzorku 0,2 mg /u kadmia 0,1 j

mg/. Přídavkem kyanidu draselného po alkalizaci vzorku |

lze tuto hranici posunout u stříbra, rtuti a manganu na \

1 mg, u kadmia na 0,5 mg. \
r
I

b. Metoda atomové absorpční spektrometrie \

Vzorek výluhu se zmlžuje do oxidačního plamene acetylén- \

-oxid dusný a měří se absorbance čáry vápníku při 422,7 •

nm o spektrálním intervalu 0,4 nm. Rušivé vlivy jsou po-

tlačeny přídavkem chloridu draselného /zahrnuto v postu-

pu zkoušky/, případně použitím korektoru pozadí.

Stanovení hořčíku

Vlastní stanovení je možno provést metodami ve výlu-

zích kalů /HC1 nebo totální výluh/, a to

a. titrační metodou,
b. atomovou absorpcí.

•i

a. Titrační metoda

Titrační chelatoroetrické stanovení hořčíku je založeno

na společné titraci vápníku a hořčíku dvojsodnou solí ky-

seliny ethylendiamintetraoctové /chelaton 3/,která s tě-

mito ionty tvoří v amoniakálním prostředí při pH kolem

10 pevné komplexy. Vymizení těchto iontů je indikováno

barevnou změnou indikátoru /methylthymolová modř, nebo

thymolftalexon v obou případech rozetřené s pevným dusič-

nanem draselným v poměru 1:50/. Od spotřeby titračního

činidla se odečte spotřeba vápníku na jeho stanovení uve-

dené ve stanovení vápníku.
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Stanovení hořčíku neruší alkalické kovy. Železo a hliník

neruší minimálně do 10 mg v analyzovaném vzorku. Zinek,

rtufc, měa, stříbro, chrom, bismut a titan neruší minimál-

ně do 2 mg, nikl, kobalt a mangan minimálně do l mg. Kad-

mium a olovo se titrují aároveň, při jejich obvyklém ob-

sahu v kalu je jejich vliv zanedbatelný.

b. Metoda atomové absorpční spektrometrie i

Vzorek výluhu se zmlžuje do oxidačního plamene acetylén- )

-oxid dusný a měří se absorbance čáry hořčíku při 202,5 \

run a spektrálním intervalu 0,4 nm způsobem odpovídajícím \

použitému typu přístroje. Rušivé vlivy jsou potlačeny

přídavkem chloridu draselného, což je zahrnuto v postupu •

zkoušky, případně použitím korektoru pozadí. j

Stanovení těžkých kovů

Pro stanovení obsahu těžkých kovů ve vzorku kalu se vy-

chází z výluhu po mineralizaci vzorku směsí HN0.+HcK>4+HF

/totální výluh/ metodou atomové basorpční spektrometrie.Při

menší požadované přesnosti výsledků je možno použít i výluh

žíhaného vzorku zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Vlastní

provedení analýzy se provádí zmlžováním do oxidačního plame-

ne acetylén-vzduch a měřením absorbance pro charakteristic-

ké vlnové délky jednotlivých stanovovaných kovů, s danou

výbojkou, případně s korektorem pozadí.

Rušivý vliv vysokého obsahu organických látek se potla-

čí mineralizaci vzorku, což je zahrnuto v postupu zkoušky.

Rušivý vliv matrice se potlačí:

a. korekcí pozadí

U vzorků s obsahem minerálních látek nad 1000 mg„l~ se

pozadí koriguje korektorem, případně odečtením absorbance mě-

řené při jiné blízké vlnové délce, při které stanovovaný pr-

vek neabsorbuje, nebo jiným způsobem.
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b. modelovými kalibračními roztoky

Při sériovém stanoveni ve vzorcích kalů podobného slo-
žení se připraví kalibrační roztoky s přídavkem látek obsa-
žených v matrici.

Složení a příprava modelového roztoku:

Prvek

Mg
Fe
AI
Ca

K
Na
P

Látka

Ng kovový

Fe kovový

AI kovový

CaCO3

KC1
NaCl
H3 P O4 * 3
/I,70 g.cm V

Navážka

/g/
0,200

1,000

1,000

2,500
0,762

0,508

1,700

Koncentrace prvku

/mg.l"1/

200

1000

1000

1OOO

400
200

136

Hořčík, železo, hliník a uhličitan vápenatý se postup-

ně rozpustí v 50 ml zředěné kyseliny chloristé. Pro lepší

rozpouštění se roztok dle potřeby zahřeje. Po ochlazení se

převede do banky na 1000 ml, přidá se chlorid sodný,chlorid

draselný a 1 ml kyseliny fosforečné a objem se doplní deio-

nizovanou vodou po rysku.

V případě užití výluhu žíhaného vzorku zředěnou HC1 se

sníží koncentrace prvku v modelovém roztoku:

Na

K

AI

na

na

na

100 lUg

200 mg.l-1 i

,-1500 mg.l

V případě potlačování rušivého vlivu matrice použitím

modelových kalibračních roztoků se k odměřeným objemům pra-

covního roztoku přidá množství modelového roztoku a kyselin

obsažených v analyzovaném roztoku, s přihlédnutím k jaho ře-

dění. Neředěný totální výluh obsahuje 1,5 ml kyseliny chlo-
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risté /I,65 až 1,68 g.cm" / a 2,5 ml kyseliny chlorovodíko-

vé /I,18 g.cm" / ve 100 ml. Dále obsahuje v průměru makro-

prvky v množství, které odpovídá přídavku 30 ml modelového

roztoku do 100 ml kalibračního roztoku. Kalibrační roztoky

se doplňují do 100 ml kyselinou dusičnou.

Neředěný výluh žíhaného vzorku HC1 obsahuje 5 ml kyse-

liny chlorovodíkové /l,18 g.cm"3/ ve 1OO ml. Dále obsahuje

v průměru makroprvky v množství, které odpovídá přídavku 30

ml modelového roztoku se sníženým obsahem Na, K a AI do 100

ml kalibračního roztoku.

K ověření volby způsobu potlačení rušivých vlivů a o-

věřování správnosti výsledků stanovení se použije metoda

standardního přídavku, která je součástí postupu zkoušky. K

alikvotnímu podílu výluhu vzorku, připravenému k analýze se

přidá zvolené množství pracovního roztoku stanovovaného prv-

ku. Velikost přídavku se volí tak, aby přídavné množství ko-

vu bylo 30 % až 2OO % očekávaného původního množství kovu v

objemu zpracovaného vzorku. Vzorek se tímto standardním pří-

davkem potom zpracuje postupem použitým při analýze samotné-

ho vzorku.

Slepé stanovení /určené pro eliminaci vlivu použitých

chemikálií/ se provede s deionizovanou vodou zpracovanou pa-

ralelně se vzorkem týmž postupem, tj. mineralizací, vyluho-

váním, eliminací rušivých vlivů a vlastním stanovením.

Stanovení zinku: absorbance se měří při vlnové délce

213,9 nm a spektrálním intervalu 0,2 nm - oxidační plamen.

Nulová hodnota se nastavuje na zředěnou.kyselinu dusičnou.

Stanovení niklu: absorbance se měří při vlnové délce

352,4 nm v oxidačním plameni.a spektrálním intervalu 0,2 nm.

Od výsledku se odečítá hodnota slepého stanovení.

Stanovení mědis absorbance se měří při vlnové délce

324,8 nm a spektrálním intervalu 0,2 nm v oxidačním plameni.
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Stanovení chrómu: zmizení do redukčního plamene acety-

lén - vzduch s měřením absorbance při vlnové délce 357,9 nm

a spektrálním intervalu 0,2 nm.

Stanovení kobaltu: absorbance se měří při vlnové délce

240.7 nm a spektrálním intervalu 0,2 nm /oxidační plamen/.

Stanovení olova: zmizení do oxidačního plamene acety- j

lén - vzduch a měření absorbance při vlnové délce 283,3 nm j

a spektrálním intervalu 0,2 nm. j

Stanovení kadmia: absorbance se měří při vlnové délce [

228.8 nm a spektrálním intervalu 0,2 nm /oxidační plamen/. ;

Stanovení extrahovatelných látek '

Metoda je založena na extrakci sušiny kalu organickým

rozpouštědlem - trifluortrichlorethanem vážkovou metodou.Ke

stanovení se bere vysušený vzorek kalu /105 °C/ rozemletý a

prosátý sítem o velikosti ok 0,2 mm. Extrakce se provádí v

Soxhletově přístroji /70 extrakčních cyklů/,po oddestilova-

ní rozpouštědla a vysušení při 105 °C se váží. Obsah extra-

hovatelných látek se udává v sušině kalu /g.kg" / /průměrný

rozsah v čistírenských kalech 50-200 g.kg" sušiny/.

Stanovení ropných látek

Metoda je založena na extrakci ropných látek ze sušiny

kalu organickým rozpouštědlem - trifluortrichlorethanem a

separací polárních látek ze směsi extrahovatelných látek

sorpcí na silikagelu. Nepolární extrahovatelné látky /rop-

né látky/ se stanoví v roztoku rozpouštědla spektrometricky

v infračervené oblasti.

Vlastní postup zkoušky sestává z přípravy roztoku v ex-

traktu po stanovení extrahovatelných látek /alternativa a/

nebo ze sušiny kalu /alternativa b/ ze separace polárních

látek a z vlastního stanovení.

a. Extrakt po stanovení extrahovatelných látek se ředí

25 až 50-krát rozpouštědlem.
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b. Vsádkový postup - vysušený vzorek kalu se nechá ex-
trahovat v baňce s rozpouštědlem 3 dny.

Separace polárních látek se provádí přídavkem silikage-

lu a bezvodého síranu sodného pro odstranění stop vlhkosti

a filtrací přes skleněnou nebo buničitou vatu. Filtrát se

proměřuje v infračerveném analyzátoru s měřením absorbance

v oblasti vlnoctu 3150 cm do 2750 cm proti používanému

rozpouštědlu. Ze záznamu spektra se změří a vypočtou hodno-

ty absorbance CH valenčních skupin, a to

Ax /pro aromatické a olefinické • CH -/ při /3O55±25/ cm"
1

A 2 /pro asymetrické - CH3/ při /296O±l5/ cm"1

A 3 /pro asymetrické - CH2 -/ při /2925±15/ cm"1

Při záznamu hodnot optické propustnosti je nutný pře-

počet propustnosti /T/ na hodnoty absorbance /A/ podle vzor-

ce:

A = - log

SOUHRN

Pro přímé i nepřímé využití čistírenských kalů v země-

dělství je nutno zajistit kontrolu složení kalů. V rámci

připravované dohody o využití kalů mezi resortem vodního

hospodářství a zemědělství byly zpracovány pokyny pro sledo-

vání složení kalů. Metody rozboru kalů standardizované for-

mou CSN /všeobecná ustanovení, odběr vzorků, celková sušina

a ztráta žíháním, pH, celkový dusík/ bylo třeba doplnit o

stanovení fosforu, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, těž-

kých kovů /Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd/# extrahovatelných a

ropných látek. Tyto metody byly dostatečně zpracovány a o-

věřeny předchozími okružními rozbory kalů. V příspěvku jsou

uvedeny základní principy jednotlivých normovaných postupů

včetně rušivých vlivů a způsobu jejich odstranění.



465

LITERATURA

Ci: ČSN 83 0550: Fyzikálně-chemický rozbor kalů. ONM Praha,
1978.

C2] ČSN 46 5735: Průmyslové komposty. ÚNM Praha, 1975.

C 3] NERUDOVA, M.: Využití odvodněných kalů z městských čis-

tíren k zúrodnění půd. Metodika pro uvádění výsledků

výzkumu do praxe č. 17. UVTIZ Praha, 1978.

C4n NERUDOVÍ, M.: Komplexní systém hnojení kaly z čistíren

odpadních vod veřejných kanalizací. Metodiky pro zavá-

dění výsledků výzkumu do praxe č. 12. UVTIZ Praha,1984.

[5: PARDUS, I. a kol.: Hnojení travních porostů kaly z čis-

tíren odpadních vod. Metodická příručka MLVH ČSR č.40/

1984. DT ČSVTS Pardubice, 1984.

c6: Pracovní materiály MLVH ČSR: Dohoda o využívání kalů z

čistíren odpadních vod v zemědělství. MLVH ČSR - 1985-

-1986.

Lil SEDLAČEK, M.: Zpřesnění a standardizace některých ana-

lytických postupů chemického rozboru kalů. Hydrochémia

'75, ČSVTS Bratislava.

C8: SEDLAČEK, M.: Okružní rozbor kalů. Hydrochémia '76,

ČSVTS Bratislava.

C93 SEDLÁČEK, M. - SAMOHÝLOVÁ, A.: Okružní rozbor.kalů 1976,

Hydrochémia '77, ČSVTS Bratislava.

C10] SEDLAČEK, M. - SAMOHÍLOVÁ, A.: čtvrtý okružní rozbor

rozbor kalů 1977. Hydrochércia '78, ČSVTS Bratislava.

cil3 SEDLAČEK, M.: Souborné zhodnocení okružních chemických

rozborů kalů. Hydrochémia'79. ČSVT Bratislava.

C12: SEDLÁČEK, M. a kol.: Normalizace postupů chemického

rozboru kalů z čistíren odpadních vod. Hydrochémia'76>

ČSVTS Bratislava.



466

C13D Základní zásady a metodiky rozboru čistírenských kalů
určených pro agrochemickou aplikaci. Hydrochémia" 84.
ČSVTS Bratislava.

C14 3 SEDLAČEK, M. a kol.: Metody rozboru kalů a tuhých od-
padů. SZN Praha, 1978.

C15D ČSN 83 0550: Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. ]
ÚNM Praha /v tisku/. \

C163 MALÝ, J. - VITULA, J. - SEDLAČEK, M.: Příprava výluhu I

kalů pro stanovení stopových prvků. Hydrochémia '82. [

ČSVTS, vtfVH Bratislava. í

C173 MALÝ, J. - VITULA, J. - SEDLÁČEK, M.: Stanovení alka- j

lických kovů v čistírenských kalech. Hydrochémia'83. j

ČSVTS, VtfVH Bratislava.

C183 MALÍ, J. - BARESOVA, M. - SEDLAČEK, M.:K metodice sta-

novení extrahovatelných látek v kalech.Hydrochémia'84,

ČSVTS Bratislava.

AMENDMENT OF THE CZECHOSLOVAK STANDARD ČSN 83 0550

PHYSICAL CHEMICAL SLUDGE ANALYSIS

S u m m a r y

\

For direct as well as indirect utilization of waste

sludges in agriculture, the composition of sludges must be

under control. Within the framework of the prepared agre-

ement between the departments of water management and agri-

culture, directions for the investigation of the sludge com-

position were elaborated. The methods of sludge analyses in

the standardized form, given by the Czechoslovak Standard

/general rules, sampling, total dry residue and residue on

ignition, pH, total nitrogen/ had to be completed by the de-

terminations of phosphorus, potassium, sodium, calcium, mag-

nesium, heavy metals /Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd/, extrac-
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table and oily substances. These methods have been suffi-

ciently tested and verified by proceding inter -laboratory

sludge analyses. Basic principles of the single standardi-

zed procedures including interferences and methods of their

removal are presented in this paper.

Ing. H. SEDLAČEK, CSc. - Ing. Z. PROKS - Ing. Z. SINGEROVX
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

RNDr. J. MALÝ, CSC
Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno
Ing. J. DALESICKf
Hydroprojekt Praha
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